ประกาศโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
.
.
ด้วยโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๗ ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน ที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรร
๑.๑ กลุ่มงำน บริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๔,๐๒๐ บาท ในสาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
๑.๒ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
๑.๓ ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๑) การจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ
๖) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย…
-๒๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัตเิ ฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๒.๒.๑ ตำแหน่ง ครูผู้สอน
๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ตั้งแต่วันที่
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๒) หลักฐานแสดงผลการศึกษาฉบับจริงพร้อมสาเนา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิด
รับสมัคร คือ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
/ ๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ...
-๓๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ
๕) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไมเป็นโรค
ที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
๖) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฉบับจริงพร้อมสาเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

๔. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๕. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ตามหลักสูตรที่โรงเรียน
หนองแวงพิทยาคมกาหนด
๗. วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
/ ๘. เกณฑ์การตัดสิน...
-๔๘. เกณฑ์กำรตัดสิน
การเลือกสรรพนักงานราชการ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนที่สอบตาม
หลักสูตรในแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนทั้ง ๓ ภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยไม่ขึ้นบัญชี
ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนในภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความรู้
ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากได้คะแนน ในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนในภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนใน
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีกให้จัดลาดับที่โดยให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
๙. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบจากมากไป
หาน้อย ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยไม่ขึ้นบัญชี ณ โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม ต.ดอนเมือง
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ทีโ่ รงเรียนหนองแวงพิทยาคม
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายประกาศ ทองก้อนสิงห์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหนองแวงพิทยาคม

