ประกาศโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้าง
............................................................
ด้วยโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้าง
ฉะนั้นอาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง
เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ประกาศคณะกรรมการบริ หาร
พนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง เรื่ อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ ครู อตั ราจ้าง ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626 /2551 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก
โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1.ชื่ อตำแหน่ ง กลุ่มงำน ทีเ่ ปิ ดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือก
1. ตำแหน่ ง ครู อตั รำจ้ ำง วิชำเอกภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรำ
2. ตำแหน่ ง ครู อตั รำจ้ ำง วิชำเอกคณิตศำสตร์
จำนวน 1 อัตรำ
3. ตำแหน่ ง ครู อตั รำจ้ ำง วิชำเอกศิลปศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
4. ตำแหน่ ง ครู อตั รำจ้ ำง วิชำเอกวิทยำศำสตร์ ทวั่ ไป
จำนวน 2 อัตรำ
ค่ ำตอบแทน เดือนละ 8,000 บำท
ระยะเวลำกำรจ้ ำง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง
ขอบข่ ำยงำนทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ
1) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
3) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
4) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
5) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามศักยภาพ
6) ทานุบารุ ง ส่ งเสริ มศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
8) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป (หมวด 1 ข้ อ 8 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์ถึงวันสมัคร
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานราชการ หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติ เฉพำะ
(1) ตำแหน่ งครู อตั รำจ้ ำงได้รับวุฒิปริ ญญาทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี ในสาขาที่สมัครและ
ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครู ผสู ้ อน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสาขาวิชาหรื อวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียดการรับสมัคร
(2) เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 ไม่ เป็ นพระภิกษุสงฆ์ หรื อสำมเณร หรื อนักพรต นักบวช
3. กำรรับสมัคร
ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัคร ยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองหรื อติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์
08-9861-2306 ห้องสานักงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม ตั้งแต่ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.
2562 ถึง วันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
3.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รู ป
3.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรื อสาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่า
เป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรื อวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ในรายละเอียด และตรงกับตาแหน่งที่
สมัครโดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจก่อนวันปิ ดรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
3.6 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรื อสาเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
3.7 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

4. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้ง ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด
ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิ สอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั
5. กำรประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ำรับประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ ในกำรสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก ประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.00 น.
6. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ
ในวันที่ 24 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น เป็ นต้นไป ตามรายละเอียดหลักสู ตรแนบท้าย
ประกาศนี้
7. วัน เวลำ และสถำนทีเ่ ข้ ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
7.1 วัน และเวลำในกำรสอบ
วัน เดือน ปี
เวลำ
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

- สมรรถนะที่1 ควำมรู้ วชิ ำกำรศึกษำหรื อ
วิชำครู และสำขำวิชำเฉพำะกลุ่ม

100 คะแนน

สอบข้ อเขียน

13.00 – 15.00 น. - สมรรถนะที่ 2 ควำมรู้ และควำมคิดริเริ่ม
สร้ ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ

100 คะแนน

สอบสัมภำษณ์

24 ต.ค. 62 09.00 – 12.00 น.

7.2 สถำนทีส่ อบ สอบที่โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม อาเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

8. เกณฑ์ กำรตัดสิ น
ผูเ้ ข้ารับการสอบคัดเลือก จะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะครบทุกด้าน และได้คะแนนประเมิน
ทุกสมรรถนะรวมกัน ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดจากมากไปหาน้อย ในกลุ่มวิชาที่
สมัคร หากคะแนนเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากัน
อีกให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผทู ้ ี่ได้รับหมายเลข
ประจาตัวสอบก่อน เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับที่ที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลาดับคะแนนที่ได้แต่ละกลุ่มวิชา

9. กำรประกำศรำยชื่ อ และกำรขึน้ บัญชี รำยชื่ อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือกในกลุ่มวิชาที่สมัคร ตามลาดับ
คะแนนที่ได้ เรี ยงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ ในวันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็ นต้นไป ณ สานักงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
10. กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
10.1 ให้ผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือกแต่ละกลุ่มวิชาที่จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างในครั้งแรก
ตามจานวนอัตราว่างที่ประกาศไปรายงานตัว ตามลาดับที่สอบคัดเลือกได้ ในวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00 -10.00 น. ห้องสานักงานฝ่ ายบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม หากผูผ้ า่ นการสอบ
คัดเลือกไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด ถือว่าผูน้ ้ นั สละสิ ทธิ์ ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็ น
ครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
10.2 ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคมกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562
บุญภพ จันทมัตตุการ
( นายบุญภพ จันทมัตตุการ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปทุมรัตต์พิทยาคม

ปฏิทนิ กำรดำเนินกำรคัดเลือกหรื อเลือกสรรบุคคลเป็ นครู อตั รำจ้ ำง
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

8 - 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
21 -23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
23 ตุลาคม พ.ศ. 2562
24 ตุลาคม พ.ศ. 2562
250 ตุลาคม พ.ศ. 2562
28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ ( 8.30 – 15.30 น.)
- ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ /ไม่มีสิทธิ
- ดาเนินการสอบคัดเลือก
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัวแต่งตั้งและทาสัญญาจ้าง

โรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยำคม
(แนบท้ ำยประกำศโรงเรียนปทุมรัตต์ พทิ ยำคม ลงวันที่ 8 ตุลำคม พ.ศ. 2562 )
...................................
สมรรถนะที่ 1 สอบข้ อเขียน
หลักสู ตรกำรประเมินสมรรถนะ ( 100 คะแนน )
1. ควำมรู้ วชิ ำกำรศึกษำหรื อวิชำครู
2. วิชำชีพเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง ตำมกลุ่มวิชำทีส่ มัคร
สมรรถนะที่ 2 สอบสั มภำษณ์
ประเมินคุณลักษณะบุคคลให้ เหมำะสมกับตำแหน่ งหน้ ำที่ จำกประวัติส่วนตัว ประวัติ
กำรศึกษำ บุคลิกภำพ ไหวพริ บ กำรมีปฏิสัมพันธ์ โดยวิธีกำรสอบสั มภำษณ์ ( 100 คะแนน )

