ประกาศโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
เรื อง การรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัวไป ตําแหน่ งครู ผู้สอน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
----------------------ด้วยโรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ประสงค์จะรั บสมัครบุคคลเพื อจัดจ้างเป็ นพนักงาน
ราชการ ประเภทพนักงานราชการทัวไป กลุ่มงานบริ หารทัวไป ฉะนัน อาศัยอํานาจระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที 11 กันยายน พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการ เรื องการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานกลุ่มคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที 5 กุมภาพันธ์ 2557 และคําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน ที 1626/2551 ลงวันที 22 ธันวาคมพ.ศ.2551 เรื อง มอบอํานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกียวกับพนักงาน
ซึ งให้ ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาปฏิ บัติ ร าชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐานสํ า หรั บ
พนักงานราชการทัวไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1. ชื อตําแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
กลุ่มงาน บริ หารทัวไป
ชื อตําแหน่ ง ครู ผสู ้ อน
ขอบข่ ายงานทีจะปฏิบัติ ปฏิ บตั ิงานเกียวกับการสอน มีลกั ษณะงานที ปฏิบตั ิเกียวกับการทําหน้าที หลักด้าน
การจัดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการทีหลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์
วิจยั เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสําคัญทังความรู ้ คุณธรรม และจริ ยธรรม และค่านิ ยมทีดีงาม
และปฏิบตั ิงานทีเกียวข้อง
อัตราว่าง 1 อัตรา คือ วิชาเอก ศิลปะ
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
- สิ ทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระยะเวลาจ้าง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง ทังนีไม่เกินงบประมาณ พ.ศ. 2555
2. คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทัวไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี
3.ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

4.ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้
ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535
5. ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
7. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
8. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
คุณวุฒิทีใช้สาํ หรับการเลือกสรรต้องเป็ นคุณวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อทางอืนที ก.ค.ศ.
กําหนดให้เป็ นคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน และต้องเป็ นไปตามเงือนไขทีพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานทีรั บสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรั บใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตนเอง ที
โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที 8 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา
08.30-16.00น. ในวันและเวลาราชการ
3.2. หลักฐานทีต้ องยืนพร้ อมใบสมัคร
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1× 1.5 นิ ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 2 รู ป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริ ญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งทีสมัคร ฉบับจริ ง และสําเนาภาพถ่ายจํานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษา และได้อนุ มตั ิ
จากผูม้ ีอาํ นาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
3. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากหัวหน้าสถานศึกษาทีตนเองปฏิบตั ิงานอยู่
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุ ญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ซึ งออกโดย
คุรุสภา
5. บัตรประจําตัวประชาชน และสํา เนาทะเบี ยนบ้าน พร้ อมสําเนาภาพถ่า ยจํา นวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทังนี ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชือกํากับด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ซึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอืน เช่ น ใบสําคัญการเปลียนชื อตัว ชื อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ทีหลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ

3.3 เงือนไขในการรับสมัคร
ผู ส้ มัครเข้า รั บ การเลื อ กสรรจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รอง ตนเองว่ า เป็ นผู ้มี
คุ ณสมบัติ ทัวไป และคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะสํา หรั บ ตํา แหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมัค รจริ ง และจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทังยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ทีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่ งทีสมัคร เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร อันมีผลทําให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรั บสมัครและการได้เข้ารั บการเลือกสรรครั งนี เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ ัน จะเรี ยกร้ องสิ ทธิ ใด ๆ ไม่ได้
ทังสิ น
4. การประกาศรายชื อผู้มีสิทธิเข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนจะประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรร และกําหนดวันเวลา ในการประเมินสมรรถนะ
ภายในวัน ที 10 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรี ยนประถมศึ ก ษาธรรมศาสตร์ และ เว็บ ไซด์ โ รงเรี ย น
www.pts.ac.th
5.หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะทําการเลือกสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตามกําหนดการดังนี
วันที
10 มกราคม 2559

เวลา
09.00 - 10.30 น.

การประเมินสมรรถนะ
ภาค ก. ความรู ้ความสามารถ
ทัวไป
10.30 - 12.00 น. ภาค ข. ความรู ้ความสามารถ
เกียวกับวิชาเอก
13.00 น. เป็ นต้นไป ภาค ค. สอบสัมภาษณ์และ
สอบสอน

คะแนนเต็ม
50

วิธีการประเมิน
ข้อเขียน

50

ข้อเขียน

50

สัมภาษณ์

6.เกณฑ์ การตัดสิน
ผูท้ ีจะถือเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ีได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละ
ภาครวมแล้วไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 50 โดยจะจัดลําดับทีเรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลําดับในกรณี ที
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจบั ฉลาก
7.การประกาศรายชื อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะประกาศรายชือผูผ้ ่านการการเลือกสรรภายในวันที 12 มกราคม
พ.ศ. 2559 ณ โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และเว็บไซด์ www.pts.ac.th โดยขึนบัญชีผูผ้ ่านการสรรหา
และเลือกสรร เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ประกาศขึนบัญชี

8.การเรี ยกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ มารายงานตัว
1. การเรี ยกตัวผูผ้ ่านการเลือกสรรในครังแรก ให้ถือว่าประกาศขึนบัญชี ผูผ้ ่านการเลือกสรรเป็ นการ
เรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิได้รับการจ้าง จํานวน 1 อัตรา ผูท้ ีผ่านการเลือกสรรในลําดับที 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยน
ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ในวันที 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
2. การเรี ยกตัวครังต่อไป หากมีตาํ แหน่งว่าง โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ จะเรี ยกตัว เรี ยง
ตามลําดับที ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
9. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรในลําดับที 1 จะต้องมาทําสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ภายใน
วันที 18 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นางนารี คูหาเรื องรอง)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

