ประกาศโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
**************************
ด้วยโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตาบลกระทุ่มแพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย ฉะนั้นอาศัยอานาจตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศคณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/
๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จานวน ๑ ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง วิชาเอก กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ดนตรีไทย กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง ครูผู้สอนปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลัก ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕
.
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีพ่ รรค การเมือง
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(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น ผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอน
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึ กษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(๒) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียน
กระทุ่มแพ้ววิทยา ตาบลกระทุ่มแพ้ว อาเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวัน
พฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ ๐-๓๗๔๕-๑๐๕๗ หรือ ๐๘-๖๓๑๐-๓๐๙๐
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุ ณวุฒิและระเบียน
แสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน การ
สมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
(๗) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และสาเนาบัตรใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวน ๑ ฉบับ
(๘) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)

-๓ทั้งนี้หลักฐานตามข้อ (๒) – (๘) ให้นาต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนาเอกสาร ทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครเลือกสรรไม่มี
สิทธิสมัครเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๗ (www.spm7.go.th), เว็บไซต์โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา (https://ktwsc.wordpress.com)
๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
สมรรถนะ ในวันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา ตามหลักสูตรดังนี้
ภาค ก ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาคทฤษฎี) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการศึกษา และข้าราชการครู
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘
- นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
ภาค ข ด้านความรู้ ความสามารถวิชาเอก ๑ (ภาคทฤษฎี) เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๓๐ น.
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- ความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี
ภาค ข ด้านความรู้ ความสามารถวิชาเอก ๒ (ภาคปฏิบัติ) เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๔.๓๐ น.
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
- สาธิตการสอนวิชา ดนตรีไทย
- สาธิตการเล่นเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด
ภาค ค สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
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๖. เกณฑ์การตัดสิน
การเลือกสรรพนักงานราชการ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการ
ประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้งภาค ก ภาค
ข และภาค ค จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหา
น้อยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ ผู้ที่มีผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ภาค ก. ภาค ค. และ ข. รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก. มากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนใน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก. เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ
ทักษะ หรือสมรรถนะในภาค ข. มากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ภาค ก และภาค ข ยัง
เท่ากัน ให้สมรรถนะในภาค ค. มากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค. เท่ากัน
อีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ย นกระทุ่ ม แพ้ ว วิ ท ยาจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ คะแนนสอบ
ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หรือเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
(www.spm7.go.th),
เว็บไซต์โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา (https://ktwsc.wordpress.com) ภายในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยให้ขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันประกาศขึ้นบัญชี
หรือมีการประกาศเลือกสรรครั้งใหม่ในตาแหน่งเดียวกัน
๘. การจัดทาสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปลาดับที่ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรรลาดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา หากผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่มารายงานตัว ตามวันและ
เวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลาดับถัดไปมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างต่อไป
ประกาศ

ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ)
ผู้อานวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ตารางกาหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
วัน เดือน ปี
วันที่ ๒ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๙ – ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

รับสมัคร

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙

รายการ

หมายเหตุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
และการสรรหา
ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และ
การสรรหา
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /
รายงานตัว
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา

ตารางการประเมินสมรรถนะเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
ภาค ก ด้านความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาคทฤษฎี)
วัน / เวลา

วิชาที่สอบ/ประเมิน
- ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องการศึกษา และ
ข้าราชการครู
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ราชการพ.ศ. ๒๕๔๘
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. - นโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาค ข ด้านความรู้ ความสามารถวิชาเอก ๑ (ภาคทฤษฎี)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
- ความรู้พื้นฐานทางด้านดนตรี
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาค ข ด้านความรู้ ความสามารถวิชาเอก ๒ (ภาคปฏิบัติ)
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ - สาธิตการสอนวิชา ดนตรีไทย
เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.
- สาธิตการเล่นเครื่องดนตรีไทยตามความถนัด

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาค ค สอบสัมภาษณ์
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
- สัมภาษณ์
เวลา ๑๔.๓๐ น.

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

