สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต ๒ ถนนอำนวยกิจ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรอ่ ื ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด

ตำแหน่งครูผส้ ู อน

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทัว่ ไป
ตำแหน่งครูผส้ ู อน
จำนวน ๑ ชุด
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒ จะตำเนันการรับสมัครบุคคล
เพือ่ สรรสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ตำแหน่งครูผส้ ู อน จำนวน ๓ อัตรา โดยกำหนดการรับสมัคร
ระหว่างวันที่ ๑๔กุมภาพันธ์๒๕๖๐ถึงวันที๒๐
่ กุมภาพันธ์๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
(ไม่เว้นวันหชุดราขการ) ณห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๒ ดังรายละเอียด
ที่ส่งมาพร้อมนี้หรือทางเว็ปไขตํ พพพ.เวโ๒.5๐.ปา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและประขาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ขอแสดงความนับถือ

225๙
(นายขรินทร์ เรืองประโคน)
รองผูอ้ ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
รักษาราขการแทน
ผ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานรีรัมย์ เขต ๒
กสุม่ บริหารงานบุคคล
กสุม่ งานสรรหาและบรรจุแต่งตัง้

๐ ๔๔๖๗ ๐๗๑๒
โทรสาร ๐ ๔๔๖๗ ๑๐๙๔
โทร.

ประกาศสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2
เรอ่ ื งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งครูผส้ ู อน
ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล
เพือ่ การสรรหาและเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป
ฉะนั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ประกาศคณะกรรมการบรีหารพนักงานราชการ เรอ่ ื งหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงือ่ นไขการสรรหาและการเสือกสรรพนักงานราขการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ลงรันที่ 11 สันยายน 2552 คำสัง่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรอ่ ื ง การมอบอำนาจการปฎิบติราชการแทนเกีย่ วกับพนักงานราชการ
และหนังสือ สพฐ.
ด่วนที่สุดทีศธ
่ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเสือกสรรเป็น
พนักงานราชการทัว่ ไป ตำแหน่งครูผส้ ู อน โดยมีรายละเอียด ศังนี้
1. ที่อตำแหน่ง กลุม่ งาน และรายละเอียดการจ้าง
1.1 พนักงานราขการกสุม่ งานบรีหารทัว่ ไป ตำแหน่งครูผส้ ู อน ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
1.1.1 กลุม่ วิขาหรีอทางทีร่ บั สมัครเพอ่ ื สรรหาและเสอื กสรรเปน็ พนักงานราขการ
จำนวน 3อัตราศังนี้
(1) กลุม่ วิชาหรือทางวิทยาศาสตร์
จำนวน 1อัตราสังกัดโรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา
(2) กลุม่ วิชาหรือทางสังคมศึกษา
จำนวน 1อัตราสังกัดโรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่
(3) กลุม่ วิชาหรือทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
จำนวน 1อัตราสังกัดโรงเรียนอบุบาลประโคนชัยๆ
1.1.2
ขอบข่ายงานทีจ่ ะให้ปฏิบตํ ิ
(1) ปฎํนตั งิ านเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสรีมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย
โดยเนน้ ผูเร้ ยี นเปน็ สำคัญ
(2)จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพอ่ ื พัฒนาการผูเ้รยี น
ให้มคี ณุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
(3)
ปฏํนตั งิ านเกีย่ วกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลอผูเ้ รียน
(4)
ปฎํบเํตงิ านวิชาการของสถานศึกษา
(5)
ปฎํนตั งิ านประสานความร่วมมีอกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมขนเพือ่ พัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
(6) ปฏํนตั งิ านอืน่ ๆ
ตามทีI่ ด้รบั มอบหมายจากสถานศึกษา
1.1.3สิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547
1.1.4 ระยะเวลาการจ้าง ให้เปน็ ไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาจ้าง
ถงวันที่ 31มีนาคม2560
1.1.5
ไม่มขี อ้ ผูกพันต่อเนอ่ ื งทีจ่ ะนำไปสูก่ ารบรรจุและแต่งตัง้ เปน็ ข้าราขการ
/2.คุผลมป้ดิพื่'วไป...

2.
คุณลมบัติทั่วไป
และคุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งของผูม้ สี ทิ ธิลมัครเข้ารับการสรรหาและ
เสอื กสรร ตำแหน่งครูผล้ ู อบ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปน็ ผูม้ คี ณุ สมบัตทิ ว่ ั ไปตามมาตรา
30
แห่งพระราขบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และทีแ่ ก้Iขเพม่ ิ เตมิ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2)มีอายุไม่ตากว่า18 ป็
(3)
เปน็ ผูเ้ลอ่ ี มในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเปน็ ประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมีอง
สมาชิกสภาท้องถิน่
หริอผูบ้ ริหารท้องถิน่
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หริอจิตฟืนIพิอนไม่สมประกอบ
หรือเปน็ โรคตามทีก่ ำหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
(6) ไม่เปน็ ผูอ้ ถูใ่ นระหว่างถูกสัง่ พักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ ี หรือตามกฎหมายอืน่ หรือถูกสั่งพัก
หรือเพกิ ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณห์ทก่ ี ำหนด
ในกฎหมายองค์กรวิชาชิพนัน้
ๆ
(7)
ใม่เปน็ ผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับการเปน็ ผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(8)
ไม่เป็นกรรมการบริหารการเมืองหรือเจ้าหน้าทีใ่ นพรรคการเมีอง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เปน็ ผูเ้คยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาทีส่ ดุ ให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับความผิดทีไ่ ด้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เปน็ ผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เปน็ ผูเ้คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินยั
ตามพระราชบัญญัตนิ ห้ ี รือตามกฎหมายอืน่
(13)
ไม่เป็นผูเ้ คยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ชองรัฐ
(14) ไม่เปน็ พระภิกษุสงค์ นักพรตและนักบวช

/2.2 คุณสมบติพทาะตำแหน่ง...

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานราขการกสุม่ บริหารงานทัว๋ ไป

ตำแหน่งครูผส้ ู อน

(1) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอืน่ ที่
ก.ค.ศ.รับรองและกำหนด
เป็นคุณสมบัตเิ ฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และมีวชิ าเอก
กลุม่ วิชาหรือทางวิชาตรง
ตามทีเ่ ปิดรับสมัคร
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546
หรือได้รบั ใบอนุญาตปฏิบตั กิ ารสอนทีอ่ อกโดยคุวสุ ภาทีย่ งั ไม่หมดอายุ

3. การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานทีใ่ นการรับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองใด้ที่
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

4. ค่าธรรมเนียมในการสมัคร

4.1 ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลอกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งครูผส้ ู อน จำนวน 200 บาท

5.

เอกสารและหลักฐานทีใ่ ข้ในการสมัคร

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
(3)
สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒกิ ารศึกษาทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมติการสำเร็จ
การศึกษาโดยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครเข้ารับการสรรหาและเสือกสรรวันสุดท้าย
จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียบ (Xโลก50ก่เวง ฉบับภาษาไทย ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตำแหน่งทีส่ มัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รบั อนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัย
ไม่หลังวันทีเ่ ปิดรับสมัคร
วันสุดท้าย
จำนวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ทอ่ี อกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดอน (ฉบับจริง)
นับถึงวันรับสมัคร ชื่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
จำนวน 1 ฉบับ
(6) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เสือน
(นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครัง้ เดียวกัน)
จำนวน 3 รูป
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัตสิ ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 หรือได้รบั ใบอนุญาตปฏิบต้ กิ ารสอนทีอ่ อกโดยคุวสุ ภาทีย่ งั ไม่หมดอายุ
จำนวน 1 ฉบับ
(8) เอกสารหลักฐานอืน่ ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลีย่ นชือ่
- ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
(ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้รบั รองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
และให้นำตัวจริงไปแสดงในวันสมัครด้วย)
/ร.เงอ่ ื นไข..,

6.

เงือ่ นไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและIลอกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดำแหบ่งครูผส้ ู อน
จะค้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคณุ สมบัตทิ ว่ ั ไปและคุณสมนัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ เหตุใด
ๆ หรีอวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตามวุฒขิ องตำแหน่งทีส่ มัคร
อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การสรรหาและเลอื กสรรครัง้ นีเป้ น็ โมนะสำหรับผูน้ น้ ั
จะเรยี กร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิน
7.
การประกาศรายชีอ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2
จะประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธํ่
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันที่ 22กุมภาพันธ์2560 และทางเว็ปไชต์ พพพ.เวโ2-5๐.ปา
8.
หลักถูตรและวิธกี ารสรรหาและเลือกสรร
8.1 ภาค ก ความรอบรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
โดยวิธสี อบข้อเขยี นแบบปรนัย
คะแนน 50 คะแนน
8.2 ภาค ข ความรูส้ ามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธสี อบข้อเขยี นแบบปรนัย
คะแนน 50 คะแนน
8.3 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาขีพ
โดยวิธสี อบลัมภาษณ์
คะแนน 50 คะแนน
9. วัน เวลา และสถานทีส่ รรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2 จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
ตามกำหนดการดังนี้
เวลา
รายการ
คะแนน
วัน เศอึ น ปิ
25กุมภาพันธ์2560 09.00 - 10.00 น. ทดสอบภาค ก ความรอบรูค้ วามสามารถทัว่ ไป
50 คะแนน
โดยวิธสี อบข้อเขยี นแบบปรนัย
10.30 - 11.30น. ทดสอบภาค ข ความรูส้ ามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
50 คะแนน
โดยวิธสี อบข้อเขยี นแบบปรนัย
13.00 น. เปน็ ด้นไป ทดสอนภาค ค ความเหมาะสมกันตำแหน่งและวิชาขีพ 50 คะแนน
โดยวิธสี อบสัมภาษณ์
หมายเหตุ
สำหรับสถานทีส่ อบจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธึเ้ขา้ รับการสรรหาและเลอื กสรร
10. เกณฑ์การดัดสิน
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ตา่ ํ กว่าร้อยละ 60 โดยประกาศเรียงสำดับ
จากผูท้ ไ่ ี ด้รบั คะแนนสุงสุดลงมาตามลำดับโดยจะเรียงสำดับจากผูI้ ด้คะแนนรวมทุกภาคจากลำดับคะแนนมากไปหาน้อย
ตามสำดับ
ในกรณีทผ่ ี ผ้ ู า่ นการสรรหามีคะแนนรวมเทา่ กัน
ให้ผไ้ ู ด้คะแนนภาค ข ความรูส้ ามารถทีใ่ ข้เฉพาะตำแหน่ง
มากกว่าเปน็ ผูไ้ ด้สำดับทีด่ กี ว่า
หากได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผท้ ู I่ ด้ี คะแนนภาค ก ความรอบรูค้ วามสามารถทัว่ ไป มากกว่า
เปน็ ผูI้ด้ลำดับทีด่ กี ว่า
หากได้คะแนนเทา่ กันอีกให้ผส้ ู มัครก่อนเปน็ ผูอ้ ยูใ่ นลำดับทีด่ กี ว่า
/10.การประกาศ...
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11.

การประกาศรายชือ่ และการขึน้ นัญชืร่ ายชือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร
สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2 จะประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและ
เลอื กสรรได้ ภายในวันที่ 28 กุมภาพนธ์ 2560 และทางเวนัIขต์ พพพ.1วโ2-3๐.1:เา
12.
การขึน้ นัญขีและการยกเลกิ การขึน้ นัญขี
12.1 สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2
จะขึน้ นัญขีผผ้ ู า่ นการสรรหาและเลอื กสรร
ไว้ไม่เกนํ 2ปีนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
12.2ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะถูกยกเลืกการขึ้นนัญขีเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งไปแล้ว
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธี้การจ้าง
(4) นัญขีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
(6)
ตรวจสอบพบว่าภายหลังเป็นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามประกาศรับสมัคร
(7)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสัง่ เปลีย่ นแปลงเปน็ อย่างอืน่
13.
การจ้ดทำสัญญาจ้างของผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร
การเรียกดัวผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัวเพือ่ ทำสัญญาจ้างครัง้ แรกในใรงเรียน
ที่มีอัตราว่างตามประกาศรับสมัคร ในวันที่ 6มีนาคม2560
โดยใช้ประกาศขึน้ บัญชีผไ้ ู ด้รบั การสรรหาและเลอื กสรรนี้
เปน็ การเรยี กตัว
เพอ่ ื จัดจ้างตามจำนวนทีร่ ะบุไว้ในประกาศรับสมัคร
การเรยี กตัวครัง้ ต่อ ๆ ไป สำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาบุรรี มั ย์
เขต 2 จะมีหนังลือ
เรียกดัวผูไ้ ด้รบั การสรรหาและเลือกสรรโดยตรงเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ ก่อนวันที่รายงานดัวไม่นัอยกว่า 10 วัน
นับตั้งแต่ประทับตราลงทะเบียนของไปรษณีย์ด้นทางตามที่อถู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร
อนึ่งผู้Iด้รับการสรรหาและเลือกสรรชื่งได้รับการสั่งจ้างเป็นพนักงานราขการทั่วไปตำแหน่งครูผส้ ู อน
ไม่มขี อ้ ผูกพันต่อเนอ่ ื งทีจ่ ะนำไปสูก่ ารบรรจุหรีอปรับเปลีย่ นไปเปน็ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ
หรีอข้าราขการในระหว่าง
ปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเปน็ ผูข้ าดคุณสมบัตติ ามทีก่ ำหนดหรีอมีความรูค้ วามสามารถ
ความประพฤตทีไ่ ม่เหมาะสม
ผู้มีอำนาจในการจ้าง
อาจบอกเลืกจ้างโดยไม่ดอ้ งแจ้งให้ผร้ ู บั จ้างรับทราบล่วงหน้า
ประกาศ ณ วันที่ ^ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
. 1^

(นายขรีนทร์ เรองประโคน)

^^1^^"™"**^*'"^™^รักหารูวขกา7แหน

ผู้อำนวยการฟ้าปักงาน1ขต*ณ์ต่01,3กษาน,ะ0มศึกษาไ^! 1 ^, 2

ปฏิทนิ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป

ตำแหน่งครูผส้ ู อน

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัคร

วันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธี้

ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ทำสัญญาจ้างและปฏิบติหน้าที่

ในวันที่ 6 มีนาคม 2560
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หสักสูตรการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป

ตำแหน่งครูผส้ ู อน

ภาค ก ความรอบรู ความสามารถทัว่ ไป และความเช้าใจเกีย่ วสับคุณธรรม
ชองความเป็นครู (50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธกี ารสอบช้อเชียนแบบปรนัย
1. สังคม เศรษฐศาสตร์ การเมือง

จริยธรรมและอุดมการณ์

ดังนี้

และเหตุการณ์บจี อุบนั

2.
นโยบายของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้องสับการศึกษา
3. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้ งถิน่
4.

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ริ าขการ
4.1
กฎหมายเกีย่ วสับการศึกษาแห่งขาติ
4.2
กฎหมายเกีย่ วสับระเบียบบริหารราขการกระทรวงศึกษาธีการ
4.3
กฎหมายเกีย่ วสับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.4
กฎหมายเกีย่ วกับระเบียบข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา
4.5
กฎหมายเกีย่ วกับการคุม้ ครองเด็ก
4.6
กฎหมายเกีย่ วกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์และวิธกี ารทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5. ความสามารถด้านตัวเลข
ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการติดเลขสรูปเหตุผลเกีย่ วกับ
ตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
6. ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจัดใจความ การสรูปความ
การติความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำตัพท์
7.
ความสามารถด้านเหตุผลให้ทดสอบโดยวัดความสามารถในการติดสรูปหาเหตุผลและ
อุปมาอุปไมย
8. คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
9.
มาตรฐานด้านความรูแ้ ละประสบการณ์วขิ าชีพ
10. มาตรฐานด้านการปฏิบตั งิ าน
11. มาตรฐานด้านการปฏินตั ติ น
12. มาตรฐานการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

ภาค ช ความรูค้ วามสามารถทีใ่ ช้เฉพาะตำแหน่ง
สอบข้อเชียนแบบปรนัย ตังนี้

(คะแนน 50 คะแนน)

1. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2. หลักการสอนทีเ่ น้นการสอนติดวิเคราะห์
3. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
4. การพัฒนาผูเ้ รียน

ให้ทดสอบโดยวิธกี าร

และการจัดการเรียนรูท้ เ่ ีนันผูเ้ รียนเป็นสำคัญ

/ร.การพิหาร...

5. การบริหารจัดการชัน๊ เรียน
6. การริจยั ทางการศึกษา
7. สื่อ นวัคกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
8. การวัดและประเมินผลการศึกษา
9. ลักษณะงานที่ปฏิบติตามมาตรฐานตำแหน่ง
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
สัมภาษณ์ สังเกต ตรวจลอบเอกสาร หรีอวิธกี ารอืน่ ทีเ่ หมาะสม
โดยประเมินจาก
1. ประวิตสิ ว่ นตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ
3. การมิปฏิภาณ ห่วงทีวาจา
4. เจตคติและอุดมการณ์
5. ความคํดริเริมสร้างสรรค์
เจตคติและอุดมการณ์

ให้ประเมินด้วยวิธกี าร

รายละเอียดกสุม่ วิชาหรอทางหรือสาขาวิชาเอกทีร่ บั สมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว๋ ไป
ตำแหน่งครูผส้ ู อน
1. กสุม่ วิชาวิทยาศาสตร์ (รหัสกสุม่ วิชา 01)
วิทยาศาสตร์
การสอนวิทยาศาลตร์
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชีววิทยา
ชีววิทยา

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

สังคมศึกษา
ฎมีศาสตร์
ประวิตศาสตร์
พุทธศาสนา
การสอนสังคมศึกษา
สังคมวิทยา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
พัฒนาสังคม

2. กสุม่ วิชาสังคมศึกษา

3.1
3.2
3.3
3.4

1.7 ฟิสิกส์

(รหัสกสุม่ วิชา

3.กสุม่ วิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

หมายเหพุ

1.6 เคมี

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

02)

(รหัสกสุม่ วิชา

เทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เทคโนโลยี?(อสารการศึกษา

2.9 ศาสนา
2.10 พัฒนาชุมขน
2.11 วัฒนธรรมศึกษา
2.12 พุทธศาสตร์
2.13
การสอนสังคมระดับมัธยมศึกษา
2.14 ไทยคดีศกึ ษา
2.15 รัฐประศาสนศาสตร์

03)

กรฟ้ผส้ ู มัครสอบสรรหาและเสือกสรรพนักงานราขการทัว่ ไปทีม่ ใี ต้ระบุสาขาวิขาเอกทีศ่ กึ ษาไว้หรีอระบุแตกต่างจากประกาศ
รับสมัคร ให้ถอจำนวนหน่วยกตของวิขาทีศ่ กึ ษาในระบบทวิภาค
(56๓6516โ) เป็นเกณฑ์ในการพจารณา
โดยให้ถอหลักว่าต้องศึกษา
เนอ้ ื หาวิขานัน้

ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกํต ตามหนังสือส์านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 ดังนี้
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรีญญาตรี หลัก?)ตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิขานั้น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปรีญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนือ่ ง ต้องศึกษาเนี้อหาวิขานั้นๆ ในระดับปรีญญาตรี
ไม,น้อยกว่า 20 หน่วยกํต และในระดับอนุปรีญญาหรีอเทีย่ บเท่าใต้Iม่เกํน
10 หน่วยกํต รวมแล้วใม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกํต
ทั้งนี้แต่ละเนี้อหาวิขาที่ศึกษาตามข้อ 1 และ 2 จะต้องไต้รบั คะแนนไม่ตา่ํ กว่าเกรด 0

สมัครเข้ารันการสรรหาและเลือกสรรลาขา2ข2
เลขประจำตัวผูส้ มัคร
^ ^

ใบสมัครสำหรับพปักงานราชการทัว๋ ไป

ดำแหปงครูผส้ ู อน

รูปถ่าย
ขนาด

เรยี น ผู้อำนวยการสำปักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานุรีรัมอํ เขต 2

1 นิ้ว X 1.5 นิ้ว

ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราขการที่'วไป
ทุรีรัมย์ เขต 2

จีงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกื่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา

1.
ขื่อ2. อาชุนบั 0งวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
3.

ลังกัดสำนักงานเขตทนที่การศึกษาประถมศึกษา

รูฒํปริญญาตรีที่โข้สมัครตัดเลือก

ขื่อสกุล
เกดิ วันที่

ตังต่อไปนิ้

สัญขาติ

เขือ่ ขาตั

เดือน

(ระทุรฒ
ู ยิ อ่ )

ท.ศ

ปิ

เดือน)

สาขาวิขาเอก วิขาโท

สำเรีจจากสถานศึกษาขือ่

เมือ่ วันที่

4. ที่อกุ่ปิจรูบ้นที่ติดต่อได้ หมูบ่ า้ น

บ้านเลขที่

อำ๓อ

ศาสนา
(อากุ

หมูท่ ่ ี

จังหวัด

เดือน

ถนน

ตำบล

รหัสไปรษณีย์

บัตรประจำตัวประขาขนเลขที่

ท.ค

.โทรตัพท์

ออกไห้ ณ

จังหวัด

หมดอา(เวันที่

5. การรั ง ราขการทหาร
6.

ปืจรูมันปฎับ้ตังาน่โนตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่
7.

หน่วยงาน/บรีษัท จังหวัด

นับลืงปิจรูนันเป็นเวลา

ปิ

เดือน

วัน

(นับลืงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)

ประสบการณีโนตำแหน่งที่สมัคร
( ) 7.1 มีประสบการณี (ระทุ) ตำแหน่ง

หน่ ว ยงาบ

ตั้งแต่วันที่
( ) 7.2

ลืงวันที่

(แนบหนังลือรับรองการปฏํบตั งิ าน)

ไม่มีประสบการณี

8. สถานที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ถนน

(ไนเขตจ่ายของไปรษณีย์) หมูบ่ า้ น

อำ๓อ

ตำบล

บ้านเลขที่

จังหวัด

หมูท่ ่ ี

รหัสไปรษณีย์

.โทรตัพท้

9. Iอกลารหสั ก ฐานประกอบการสมั ค ร (จำนวน 2 ชุด) วับวองตำเนา5กต้องทุก0นับ ตังนิ้
( ) ปริญญานัตรหรีอหนังลือรับรองรูฒํ

( ) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ

( ) โบรายงานผลการศึ ก ษา (ฑ'3ก5(ะโแวเร)

( ) ใบรับรองแพทย์

( ) สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน

( )

( ) สำเนาทะเบียนบ้าน

( ) หลักฐานการเปลื่ยนขื่อ

ใบอทุญาตประกอบวิขาขีพครูหรีอใบอทุญาตปฏิบัติการสอน
-

ขื่อสกุล,ทะเบียนสมรส

(ถ้ามี)

( ) เอกสารอีน ๆ (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
เป็นความจรีงทุกประการ

ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณลมบ้ติเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัคร

หากไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องลืท5โด
(ลงขือ่ )

(

)

ผู้สมัคร

เดือน
พ.ศ
เจ้าหนาทีร่ บั เงินค่า3รรมเนียม
ได้รบั เงินค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน
200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
ไวัเรียบร้อยแล้ว ตามใบเสรีจเล่มที่
เลขที่

(ลงขือ่ )

(
ตำแหน่ง

)
เดือน

เจ้าหนัาทีต่ รวจลอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจลอบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครแล้ว
( ) นีคุณสมบัติครบถ้วน

เท้นว่า

( ) ขาดคุณสมบัตเิ นือ่ งจาก

( )มืปิญหาดือ

วันที่

และข้อความตังกล่าวข้างด้นนิ้

ๆ ทั้งลืน

ยื่นใบสมัครวันที่
เจ้าหนัาทีร่ บั สมัคร
( ) ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไวั
กุกด้องครบถ้วนแล้ว

ๆ

พ.ศ

(
วันที่

)
เดือน

ท.ศ

(ลงขือ่ ).

วันที่

(

)
เดือน

ท.ศ

