ประกาศโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………………..
ด้วย โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ที่ คพร.กาหนด และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551
สั่ง ณ วัน ที่ 22 ธัน วาคม 2551 เรื่ องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ หนังสื อ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สานักงาน ก.พ. ที่ นร. 1008.5/7 ลงวันที่ 21 กุมภาพัน 2556 เรื่องการ
ปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ และหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ ศธ
4113/1231 ลงวันที่ 7 เมษายน 2558 เรื่อง การเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
จึงประกาศรั บ สมัครบุ คคลเพื่อเลื อกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่ มงานบริห ารทั่ว ไป ตาแหน่งครูผู้ สอน โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้สอน
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง เดือนละ 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักราชการ พ.ศ.
2556
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ระยะเวลาการจ้าง 6 พฤษภาคม 2558 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 (ประเมินกับสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 และดาเนินการต่อสัญญาปีต่อปี)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป มีดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้ไม่
ต่ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน อาเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2558 ในวันและเวลา
ราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-6249524

-33.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) ใบสมัคร
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่า
มีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชี พตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5) บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
โรค พ.ศ. 2549
7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
8) เงินค่าใบสมัคร 30 บาท และเงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
3.3 เงื่อนไขในการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดหรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรและสรรหา และประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน และ
ทางเวปไซต์ http : // www.mkarea2.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้

-4สมรรถนะ
1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
100
50
50

วิธีการประเมิน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์

200

6. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เดือน ปี / เวลา
สถานที่
3 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย
จังหวัดมหาสารคาม

การดาเนินการ
การสอบข้อเขียน
09.00 น. – 12.00 น.
การสอบสัมภาษณ์
13.00 น. – 16.00 น.

หมายเหตุ
สอบภาค ก.
และภาค ข.
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์
ทั้ง ภาค ก : ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู ภาค ข : ความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความเหมาะสมกับตาแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็มในแต่ละภาค การตัดสิน
ถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน และ ทางเวปไซต์
http : // www.mkarea2.go.th โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
การเลือกสรร แต่ถ้ากรณีได้มกี ารประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งใหม่ บัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน
จะถือตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
กับโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน

-510. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัด
โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายอุบล สัตถา)
ครูชานาญการพิเศษ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ที่เปิดสอบตาแหน่งพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557
สาขาวิชาเอก

จานวน(อัตรา)
1

วิชาเอกทั่วไป
(ตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง)
รวม

1

หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 150 คะแนน
1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู (100 คะแนน)
1.1 หลักการศึกษา
1.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
1.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
1.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.7 การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.9 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1.10 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
1.11 ความเป็นพลเมืองดี
1.12 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
1.13 การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.14 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
1.15 การจัดการความรู้
1.16 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
2.1 ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
2.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.4 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
2.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
2.5.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
2.5.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.5.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
2.5.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
2.5.7 กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

-22.6 ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ
2.7 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์
2.8 ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
3. สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
..........................................................................................................................................................................

