ประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
…………………………………………..
ด้วย โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 04009/2464
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ที่ ศธ 4113/
3856 ลงวันที่ 20 กันยายน 2544 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตําแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองฯ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง จํานวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศนี)้
อัตราจ้าง เดือนละ 14,020 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
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2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ.2547)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้สําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น ที่เทียบได้
ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอ
พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2556 ในวันและ
เวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) ใบสมัคร
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป

-3(3) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง และสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(5) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสําเนา จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
(8) เงินค่าใบสมัคร 30 บาท และเงินค่าสมัคร จํานวน 200 บาท
3.3 เงื่อนไขในการเลือกสรร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรือ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะ
1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความเหมาะสมกับ
ตําแหน่ง
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
100
50
50
200

วิธีการประเมิน
ข้อเขียน
ข้อเขียน
การสัมภาษณ์

-46. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เดือน ปี / เวลา
สถานที่
16 มีนาคม 2556 โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

การดําเนินการ
หมายเหตุ
สอบข้อเขียน
สอบภาค ก. และภาค ข.
09.00 น. – 12.00 น.
สอบสัมภาษณ์
ความสามารถในการ
13.00 น. – 16.00 น. ปฏิบัติงานและความ
เหมาะสมกับตําแหน่ง

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้
ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60
8. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โดยเรียงลําดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย และจะขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกสรร แต่ถ้ากรณีได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย จะถือตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้มารายงานตัวเพื่อทําสัญญา
จ้างกับโรงเรียน
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องทําสัญญาจ้างตามที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด
โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ในวันที่ 1 เมษายน 2556
ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

(นายปิยวัฒน์ บุญบรรจง)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ที่เปิดสอบตําแหน่งพนักงานราชการ ตําแหน่งครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
สาขาวิชาเอก
วิชาเอกพลศึกษา
รวม

จํานวน(อัตรา)
1
1

หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการ ตําแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556
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 การทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.8 จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.9 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
1.10 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
1.11 ความเป็นพลเมืองดี
1.12 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
1.13 การทํางานร่วมกับผู้อื่น
1.14 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
1.15 การจัดการความรู้
1.16 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ภาค ข ความรูค้ วามสามารถทั่วไป (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 การสะกดคํา การแต่งประโยคและคําศัพท์
2.8 ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
3. สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
..........................................................................................................................................................................

