ประกาศโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
---------------------------ด้วยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรร พนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 511/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 2 อัตรา
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(1) การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(4) การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง นับแต่วันทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการทาผิดทางอาญาเว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการท้องถิ่น หรือเอกชน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าในทุกสาขาวิชา
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่หมดอายุ
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) หรือหนังสือใด ๆ ที่แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีหนังสือตอบรับ จากสานักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. มีประสบการณ์ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ไม่
น้อยกว่า 1 ปี
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัคร ให้ ขอและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ที่โ รงเรีย นศรีสั งวาลย์ขอนแก่ น
เลขที่ 680 หมู่ 14 ตาบลศิลา อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562 ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” จานวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร
(3) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยัง
ไม่หมดอายุ (นั บถึงวั นเปิ ดรั บสมัครวันสุ ดท้ าย) หรือหนังสื อใด ๆ ที่ แสดงว่าอยู่ในขั้นตอนการขออนุ ญาตให้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และมีหนังสือตอบรับ จากสานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จานวน 1 ฉบับ
(7) เอกสารรับรองประสบการณ์ในการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี จากต้นสังกัด
(8) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่นใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ ชื่อสกุลในหลักฐานไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบ ไม่มีสิทธิสมัครสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการสรรหา
และเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ
สมรรถนะ ในวันที่ 19 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นหรือโทรศัพท์หมายเลข 043-246493
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน/เวลา

สมรรถนะ

20 กันยายน 2562 1. ความรู้
09.30-11.30 น.
1.1 ความรู้วิชาการศึกษา และวิชาชีพครู
1.2 ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
1.3 ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว หรือ
สุขภาพ
13.00 น.
2. ความสามารถด้านการศึกษาวิ ชาชีพครู การปฏิบัติ
เป็นต้นไป
ราชการ ทักษะทางด้านการเรียนการสอน วิชาเฉพาะ
วุฒิ คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น ความซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ
การมีจิตสานึกในการให้บริการที่ดี
รวม

คะแนน
เต็ม
100

100

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

สัมภาษณ์/ผลงาน

200

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนใน
การประเมินตามหลักเกณฑ์แต่ละภาค ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
7. การประกาศผลการเลือกสรร
โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับคะแนน ณ โรงเรียน
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทาสัญญา ตามวันและเวลาที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
9. สิทธิประโยชน์ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562
(นายสันติ ฤาไชย)
ผู้อานวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

