ประกาศโรงเรียนบ้ านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
เรือง การรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ ตําแหน่ ง ครู ผ้สู อนศิลปะ
------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา จะดําเนินการเลือกสรรบุคคลเข้าเป็ นพนักงานราชการ
ตําแหน่งครู ผสู้ อนศิลปะ เพือทําหน้าทีการสอนในโรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา สังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล จํานวน 1 อัตรา ฉะนัน อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการ บริ หาร
พนักงานราชการ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.
และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
เรื อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มของกลุ่ม งานและการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2547 และคําสังสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน ที
/
เรื อง การมอบอํานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกียวกับพนักงานราชการ
ลงวันที ธันวาคม
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี
1. ชือตําแหน่ ง และรายละเอียดการจ้างงาน
. ชือตําแหน่ ง
ครู ผสู้ อนวิชาศิลปะ
. ขอบข่ ายงานทีจะให้ปฏิบัติ
ปฏิบตั ิงานหน้าทีหลักเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ
หลากหลายโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ยิงขึน จัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ ปฏิบตั ิงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยน ร่ วมมือกับผูป้ กครองและชุมชนเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ ส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่ง
เรี ยนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ น และปฏิบตั ิงานอืนตามทีได้รับมอบหมาย
1.3 ค่าตอบแทน
15, 960 บาท
. สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
. ระยะเวลาการจ้าง วันที 1 เดือน สิงหาคม 6 ถึงวันที เดือน กันยายน พ.ศ. 6

2. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัตทิ ัวไป
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรเป็ นบุคคลทัวไป ทีมีคุณสมบัติทวไป
ั ดังต่อไปนี
( ) สัญชาติไทย
( ) มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี บริ บูรณ์
( ) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
( ) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนพล
เรื อน
( ) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการ
เมือง
( ) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
( ) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอืน
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ีผ่านการเลือกสรร ในวันทีทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ น
2.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
( ) มีคุณสมบัติทวไปตามมาตรา
ั
30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแก้ไขเพิ มเติม
( ) วุฒิไม่ตากว่
ํ าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกศิลปะ
( ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรื อหนังสือรับรองสิทธิทีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
( ) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัคร ขอรับและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
หมู่ที ตําบลเกาะสาหร่ าย อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ตังแต่วนั ที 15 กรกฎาคม 6 ถึง
วันที 19 กรกฎาคม 6 ในวันและเวลาราชการ โทร , 6-2999162,087-2968601
3.2 หลักฐานทีต้องยืนพร้ อมใบสมัคร
( ) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ ว จํานวน 3 รู ปซึงถ่ายไม่เกิน
6 เดือน นับถึงวันปิ ดรับสมัคร
( ) สําเนาปริ ญญาบัตรหรื อวุฒิบตั ร และระเบียนแสดงผลการเรี ยนทีระบุสาขาวิชาเอก จํานวน
อย่างละ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิภายในวันทีปิ ดรับ
สมัคร
ในกรณี ทีไม่สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืนพร้อมใบสมัครได้ ให้นาํ หนังสือรับรอง
คุณวุฒิทีสถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาทีสําเร็ จการศึกษา และวันทีทีได้รับอนุมตั ิวุฒิบตั รจะต้องอยู่
ภายในกําหนดวันปิ ดรับสมัคร มายืนแทนได้
( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ ฉบับ
( ) สําเนาหลักฐานอืน ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส หนังสือสําคัญการเปลียนชือ – ชือสกุล (กรณี
ทีชือ – ชือสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จํานวนอย่างละ ฉบับ
( ) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน ฉบับ
( ) หลักฐานอืน ๆ ทีแสดงถึงการผ่านการอบรม การสัมมนา การศึกษาดูงานเกียวกับการศึกษา
หรื อหนังสือรับรองการผ่านงาน จํานวนอย่างละ ฉบับ
( ) ใบรับรองแพทย์ ซึงออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคทีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที 3 (พ.ศ.2535)
ทังนี หลักฐานตามข้อ ( ) – ( ) ให้นาํ ต้นฉบับจริ งมาเพือตรวจสอบ และให้ผสู้ มัครเขียนคํา
รับรองสําเนาว่าถูกต้องและลงชือกํากับไว้ดว้ ยทุกฉบับ
. เงือนไขการรับสมัคร
ผูส้ มัค รเข้ารั บการเลือกสรรจะต้องรั บผิด ชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติทวไปและคุ
ั
ณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทังยืนหลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน
ในกรณี ทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน่งทีสมัคร อันมีผลทําให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครังนีเป็ นโมฆะสําหรับผูน้ นั

4. การประกาศรายชือผู้มสี ิทธิเข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา จะประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมิน
สมรรถนะในวันที 24 กรกฎาคม 6 ณ โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา และ www.sesao.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร วันเวลา และสถานทีคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการ
ดังนี
วัน เดือน ปี /เวลา
25 กรกฎาคม 6
. - . น.

การประเมิน
ภาค ก. ( คะแนน)
*ความรู้สามารถทัวไป
ภาค ข. ( คะแนน)
*ความรู้เฉพาะตําแหน่ง

. - . น.

สถานที

โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

ภาค ค. ( คะแนน)
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สัมภาษณ์)

*รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ีจะถือว่าเป็ นผูท้ ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็ นผูท้ ีได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
การจัด เรี ยงลําดับจะเรี ยงจากผูท้ ีได้คะแนนรวมสูงสุ ดจากมากไปหาน้อย ถ้าได้ค ะแนนเท่ากัน ให้ผไู้ ด้
คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลําดับทีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ให้ผทู้ ีสมัคร
ก่อนอยูล่ าํ ดับทีดีกว่า การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลําดับคะแนนทีสอบได้

7. การประกาศรายชือและการขึนบัญชีรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา จะประกาศรายชือผูผ้ า่ นการเลือกสรรโดยเรี ยงลําดับคะแนน
จากผูท้ ีได้คะแนนสูงสุดเรี ยงตามลําดับตามเกณฑ์ทีกําหนดในข้อ ณ โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
และ www.sesao.go.th ภายในวันที 26 กรกฎาคม 6 โดยขึนบัญชีรายชือดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิก
หรื อสิ นผลไปเมือเลือกสรรครบกําหนด ปี นับแต่ ว นั ขึ นบัญชี หรื อนับแต่ ว นั ประกาศรั บสมัค รใน
ตําแหน่งเดียวกันและสาขาเอกเดียวกันนีใหม่แล้วแต่กรณี การประกาศรายชือผูผ้ ่านการเลือกสรรนี จะถือ
เป็ นการเรี ยกตัวผูเ้ ลือกสรรได้ทีอยูใ่ นลําดับทีทีสามารถทําสัญญาจ้างได้ ตามจํานวนตําแหน่ งว่างกําหนด
ตามประกาศนีด้วย
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบทีกําหนด โดยเริ มทําสัญญาจ้าง ตังแต่วนั ที 1
เดือน สิงหาคม 6 ถึงวันที เดือน กันยายน พ.ศ. 6 ในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่าเป็ นการทดลอง
การปฏิบตั ิงานและหากผ่านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์และวิธีการในประกาศคณะกรรมการ
การบริ หารพนักงานราชการ เรื องแนวทางการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานราชการ พ.ศ.
แล้วก็จะให้สญ
ั ญาจ้างได้คราวละไม่เกิน ปี ทังนี ขึนอยู่กบั ภารกิจว่ายังมีความจําเป็ นต้องมีผปู้ ฏิบตั ิงาน
ต่อเนืองหรื อไม่ และตามกรอบอัตราพนักงานราชการของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสตูล
รวมทังจากผลการประเมินการปฏิบตั ิงานในแต่ละปี ด้วย
ประกาศ ณ วันที 8 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
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ว่าที ร.ต.
(บุญทิพย์ แก้วเนืออ่อน)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
โทร , -

แผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรตําแหน่ งพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้ านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
ขันตอน

กิจกรรม

วันทีดําเนินการ

สถานที
โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
www.sesao.go.th

ประกาศรับสมัคร

8-14 กรกฎาคม

6

รับสมัคร

15-19 กรกฎาคม

6 โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมิน

24 กรกฎาคม
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โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
www.sesao.go.th

สอบ

25 กรกฎาคม
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โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

ประกาศรายชือผูส้ อบผ่านเกณฑ์

26 กรกฎาคม
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โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
www.sesao.go.th

รายงานตัว

1 สิงหาคม 2556

โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

ทําสัญญาจ้าง

1 สิงหาคม 2556

โรงเรี ยนบ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา

โรงเรียนบ้ านตันหยงอุมาชัยพัฒนา จะดําเนินการประเมินสมรรถนะ โดยการ
สอบแข่ งขัน ในวันพุธ ที 23 มีนาคม
ตามตารางต่อไปนี
วัน เวลา

วิชา

25 กรกฎาคม 6
. - . น. ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทัวไป

และกฎหมายทีเกียวข้ องกับการปฏิบัติงาน
-สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั
-นโยบายของรัฐบาลทีเกียวข้องกับการศึกษา
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
-พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
และ
ทีแก้ไขเพิ มเติม
-พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หาร
กิจการบ้านเมืองทีดี พ.ศ.
-ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.

คะแนนเต็ม

สถานที

คะแนน
โรงเรี ยนบ้านตันหยง
อุมาชัยพัฒนา

-พระราชบัญญัติคมุ ้ ครองเด็ก พ.ศ.
-จรรยาบรรณวิชาชีพครู

. น. เป็ นต้นไป

ภาค ข. ความรู้ความสามารถทีใช้ เฉพาะตําแหน่ งวิชา
การศึกษา
-หลักการศึกษา
หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
-การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
-จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-สื อและนวัตกรรมการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
-การประกันคุณภาพการศึกษา
วิชาเอก
-ทดสอบความรู ้
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
-สอบสัมภาษณ์

โรงเรี ยนบ้านตันหยง
อุมาชัยพัฒนา

โรงเรี ยนบ้านตันหยง
อุมาชัยพัฒนา

