ประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม สังกัดสานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อจั ดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่ว ไป กลุ่มงานบริหารทั่ว ไป
ตาแหน่งครูผู้สอน อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สรรหาและเลื อกสรรพนั กงานราชการ และแบบสั ญญาจ้างของพนัก งานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9800 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
เรื่องกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551
ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ง กลุ่มงานที่รับสมัคร
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
อัตราค่าจ้าง เดือนละ
15,960 บาท
มีสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559
2. ขอบข่ายงาน
2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.2 ขอบข่า ยของงาน มีห น้ าที่ ความรั บผิ ดชอบคื อ ปฏิบัติ ห น้าที่เ กี่ยวกับการจัด การเรี ยนการสอน
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.3.2 อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3.3 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3.4 ทานุบารุงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ทั้งใน และ นอกสถานศึกษา
2.3.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณภาพ
2.3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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3. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
3..1.1 มีสัญชาติไทย
3.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
3.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไรความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
3.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรือหลาย ๆ พรรค
3.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
3.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
3.1.8 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่น
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้สอน
3.2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ขึ้นไป โดย ก.ค.ศ. รับรอง
3.2.2 ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ก ารสอน หรื อ ใบอนุ ญ าต
ปฏิ บั ติ ก ารสอนหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ ที่ แ สดงว่ า มี สิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ เสมื อ นผู้ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ ตาม
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับซึ่งออกโดย
คุรุสภา
4. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 ถึง วันที่ 10กรกฎาคม พ.ศ. 2556
เวลา 08.30-16.00น. ในวันและเวลาราชการ ที่โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ตาบลโพธิ์ชัย อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
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5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
5.1 ใบสมัคร
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
5.3 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนหรือทั้งสาม
อย่างรวมกัน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ
วันที่ 10 เดือน กรกฎาคม 2556 กรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่น พร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาเอกที่สาเร็จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร ซึ่ง
จะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร /ใบรับรองคุณวุฒิ หรือ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงถึงการเป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตรงตามตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง
และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่า
มี สิ ท ธิ ป ระกอบวิ ช าชี พ เสมื อ นผู้ ไ ด้ รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึ ก ษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับด้วยทุก
ฉบับที่ถ่ายสาเนา
5.6 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสาเนา
อย่างละ 1 ฉบับ
5.8 เงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิด พลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
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7.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา และสถานที่ใน
การประเมิน สมรรถนะ ภายในวัน ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงเรีย นบ้า นโพธิ์ชัย และ เว็บ ไซต์ข อง
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย(http://www.phochaischool.com)
8.หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เวลา
09.00 น.-10.00น.

11.15 - 11.15 น.

13.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทั่วไป
(๑) ความรอบรู้
(๒) ความสามารถทั่วไป
(๓) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(๑) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา
(๒) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
- ประสบการณ์ในการทางาน
- ความสามารถ/ทักษะในการทางาน
- ปฏิภาณไหวพริบความคิดสร้างสรรค์
- มนุษยสัมพันธ์/เจตคติต่อวิชาชีพครู
- บุคลิกภาพ
คะแนนรวม

9.วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เดือน ปี / เวลา สถานที่
21 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย

คะแนน
วิธีการประเมิน
(50) สอบข้อเขียน

(50)

สอบข้อเขียน

(100)
30
20
20
20
10

-สัมภาษณ์
-สังเกต/การสาธิตการสอน
-ตรวจสอบเอกสาร

200
การดาเนินการ
สอบข้อเขียน
09.00 น.-12.00น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.-16.00น.

หมายเหตุ
สอบภาค ก. และภาค ข.
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานและความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

5
เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินโดยคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดโดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
- ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
- ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50
- คะแนนรวมทั้ง ภาค ก ภาค ข ภาค ค รวมกันไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
โดยจะจั ด ลาดั บ ที่ เ รี ย งจากผู้ ไ ด้ ค ะแนนรวมสู ง สุ ด ลงมาตามลาดั บ ในกรณี ที่ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
จะพิ จ ารณาดั ง นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนภาค ก มากกว่ า จะอยู่ ใ นอั น ดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า คะแนนในภาค ก เท่ า กั น
จะดู ค ะแนนภาค ข มากกว่ า จะอยู่ อั น ดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ภาค ข เท่ า กั น จะดู ค ะแนนในภาค ค จะอยู่
อั น ดั บ ที่ สู ง กว่ า ถ้ า ทั้ ง ภาค ก,ข และ ค เท่ า กั น จะพิ จ ารณาจากลาดั บ เลขที่ ป ระจาตั ว ผู้ ส มั ค ร ก่ อ นจะ
เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ลาดั บ ที่ สู ง กว่ า
การขึ้นบัญชีผกู้ ารประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2556
ณ โรงเรียนบ้านบ้านโพธิ์ชัยและทางเว็ปไซต์ของโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย(http://www.phochaischool.com) โดยขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรร แต่ถ้ากรณีได้มีประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย
จะถือตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลื อกสรรได้ เป็นการเรียกตัว ผู้มีสิทธิได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างกับ
โรงเรียน
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการสรรหาและเลื อ กสรร จะต้ อ งทาสั ญ ญาจ้ า งตามที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรพนั ก งานราชการ
ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

(นายไพบูลย์ เสนามาตย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโพธิ์

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ที่เปิดสอบตาแหน่งพนักงานราชการ ตาแหน่งครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
สาขาวิชาเอก
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
รวม

จานวน(อัตรา)
1
1

ปฏิทินการปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

1 ประกาศรับสมัคร

20 มิถุนายน พ.ศ. 2556

2 รับสมัคร

1- 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 เว้นวันหยุดราชการ

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

12 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

4 สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

5 ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
สรรหาและเลือกสรร

24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

6 การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

หลักสูตรการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556
---------------------------------------------------สอบข้อเขียน 100 คะแนน
1. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรือวิชาชีพครู (50 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 การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์
1.13 การทางานร่วมกับผู้อื่น
1.14 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
1.15 การจัดการความรู้
1.16 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
2.1 ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน เกี่ยวกับอาเซียน
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

2.6 ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.7 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การ
ขยายความ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์
2.8 ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
3. ประเมินสมรรถนะ (100 คะแนน)
......................................................................................................................................

