ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาเป็ นพนักงานราชการ
----------------------อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
และหนังสื อคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ ที่ นร 1008.3.3/1045 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548
หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/1216 ลงวันที่ 24 มกราคม
2549 คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 858/2550 สัง่ ณ วันที่ 16 สิ งหาคม 2550
หนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9800 ลงวันที่ 23 กันยายน
2551 เรื่ องกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551
ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 เรื่ องการมอบอํานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็ นพนักงานราชการ โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มงาน ตําแหน่ ง คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และค่ าตอบแทน
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
1. ตําแหน่ งครูผู้สอน จํานวน 1 อัตรา วิชาเอกคณิตศาสตร์
2. ขอบข่ ายงานทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อนโรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
3. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริหารทัว่ ไปและค่ าตอบแทน
3.1 เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาสาขาอาชีพอื่นเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้
ซึ่ง ก.ค. รับรอง ค่าตอบแทน 14,020 บาท/เดือน และค่าครองชีพ 980 บาท/เดือน หรื อสิ ทธิ ประโยชน์
ตามระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
//คุณสมบัติทวั่ ไป
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1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่าํ กว่า 18 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
7. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่าํ กว่านี้ทางด้านภาษาไทย
การรับสมัคร
1. วัน เวลาและสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร
ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ถึง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 - 16.00น. ในวันและเวลาราชการ
2. หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
2.1 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราว
เดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รู ป
2.2 คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริ ญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิ
การศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริ ง และสําเนาภาพถ่ายจํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษา
และได้อนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ
ซึ่งออกโดยคุรุสภา
2.4 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนาภาพถ่ายจํานวนอย่างละ
1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่อกํากับด้วย
2.5 ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
2.6 หลักฐานอื่น เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่หลักฐาน
ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
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//3. เงื่อนไขในการรับสมัคร
3. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหา อันมีผลทําให้
ผูส้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการ
เลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
ประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการสรรหา
โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการสรรหา ภายในวันที่ 7 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ที่โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร หรื อเว็บไซต์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(www.ses26.go.th)
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร จะทําการสรรหาในวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดังนี้
1. สอบข้อเขียน (ภาค ก ) เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร
1.1 สอบภาควิชาความรู ้ทวั่ ไป
50 คะแนน
1.2 สอบภาควิชาเฉพาะตําแหน่ง(ภาษาไทย)
50 คะแนน
1.3 สอบภาควิชาความเหมาะสมกับอาชีพครู
50 คะแนน
2. สอบสัมภาษณ์ (ภาค ข) 50 คะแนน เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป ณ ห้องนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร
เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือเป็ นผูผ้ า่ นการสรรหา จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 50 โดยจะจัดลําดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ด
ลงมาตามลําดับ ในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดูคะแนนข้อเขียน(ภาค ก ) ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน
(ภาค ก ) ให้ดูคะแนนสัมภาษณ์(ภาค ข) ถ้าคะแนนสัมภาษณ์เท่ากัน(ภาค ข) ให้ใช้วิธีจบั ฉลาก
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โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสรรหาภายในวันที่ 12 ธันวาคม
พ.ศ. 2555 ณ โรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร หรื อเว็บไซต์สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
(www.ses26.go.th) โดยขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสรรหา เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี และประกาศ
รายชื่อผูไ้ ด้รับการสรรหา 2 อันดับ และอันดับสํารองอีก 3 อันดับ
การเรี ยกตัวผู้ผ่านการสรรหาให้ มารายงานตัว
1. การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการสรรหาในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผผู้ า่ นการสรรหาเป็ นการเรี ยก
ตัวผูม้ ีสิทธิ ได้รับการจ้าง จํานวน 1 อัตรา
2. การเรี ยกตัวครั้งต่อไป หากมีตาํ แหน่งว่างโรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคารจะเรี ยกตัวเรี ยงลําดับที่โดยวิธี
ส่ งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูใ่ นใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน การจ้างและ
การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการสรรหาผูผ้ า่ นการสรรหาจะได้รับการจ้างเป็ นพนักงานราชการ และทําสัญญาจ้าง
เป็ นพนักงานราชการครั้งแรก มีผลตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559
ตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ และได้รับค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างพนักงานราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
(นายทวี มูลพานิช)
รองผูอ้ าํ นวยการ รักษาการในตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพยัคฆภูมิวทิ ยาคาร

