ประกาศโรงเรียนอนุบาลเสาไห
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
__________________________
ด วยโรงเรี ยนอนุ บาลเสาไห ประสงค จะรั บสมั ครบุ คคลเพื่ อสรรหาและเลื อกสรรเป น
พนั กงานราชการ ประเภททั่ ว ไป ฉะนั้ น อาศั ยอํ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั กงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สั ญ ญ า จ า ง ของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการบริ หาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน และการจัดกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. ชื่อกลุมงาน ตําแหนง และรายละเอียดการจาง
กลุมงานบริหารทั่วไป
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
วิชาเอก ปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา
ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(2) การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานการประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียน
ตามศักยภาพ
(6) ทํานุบํารุง สงเสริมศิลปวัฒนธรรม แหลงเรียนรู และภูมิปญญาทองถิ่น
(7) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และประเมินพัฒนาการของผูเรียน เพื่อนําไปพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย

อัตราวาง

1 อัตรา

คาตอบแทน เดือนละ 15,960.-บาท
สิทธิประโยชน ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2556
ระยะเวลาการจาง 16 กันยายน 2556 – 30 กันยายน 2559
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป ไมเกิน 60 ป
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไมเ ป นผู เ คยต องรั บโทษจํ าคุกโดยคํ าพิ พากษาถึงที่ สุด ใหจํ าคุก เพราะกระทําความผิ ด
ทางอาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรอง
ในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม
(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อื่น ของรัฐ
ทั้งนีผ้ ูที่ผานการเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจางจะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการ
สวนทองถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
(1) เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษา ปริญญาโท
ทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัยศึกษา/อนุบาลศึกษาหรือเปนผูที่มีประสบการณการสอนปฐมวัยมาแลว
ไมนอยกวา 3 ป
(2) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิใบประกอบวิชาชีพครู

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขที่ 2 หมูที่ 6 ตําบลเสาไห อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี โทรศัพท
0 3639 1196, 08 6902 5512 ตัง้ แตวันที่ 3 – 9 กันยายน 2556 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัครฺ
(1) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 6 เดือน (นับ
ถึงวันปดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา เชน ปริญญาบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน หรือหนังสือ
รับรองของสถานศึกษาที่มีขอความระบุ “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยูระหวางรอการอนุมัติ” จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันเปดรับสมัคร
วันสุดทาย
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 2 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผานงาน(ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับถึงวันที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(7) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ประกอบวิชาชีพครู ทั้งนี้ในการ
สําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวยจํานวน
อยางละ 2 ฉบับ
ทั้งนี้ ในการสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไว
(พอมเอกสารตนฉบับ)
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร
สอบ อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการได
เขารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลเสาไห จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ
ทักษะและสมรรถนะในวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห และทําการประเมิน
ในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขที่ 2 หมูที่ 6 ตําบลเสาไห
อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 16
กันยายน 2556 ดังนี้
สอบขอเขียน คะแนน 50 คะแนน
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546
3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
5. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
5.2 สอบสัมภาษณ ความรูความสามารถทางการศึกษาและคุณลักษณะสวนบุคคล ที่มีความ
เหมาะสมกับอาชีพ คะแนน 30 คะแนน
5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงาน (แนบเอกสารประกอบการพิจารณา) คะแนน 20 คะแนน
6. เกณฑการตัดสิน
ผูผานการคัดเลือกตองไดคะแนน ขอ 5.1 ,5.2 และ 5.3 รวมกันไมต่ํากวารอยละ 60 โดย
เรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่คะแนนสอบเทากันใหดูคะแนนประเมินผล
การปฏิบัติงาน ถาคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน เทากันใหดูคะแนนสัมภาษณ ถาคะแนนทั้งสอง
เทากันใหพิจารณาตามลําดับที่สมัครสอบโดยจัดเรียงลําดับที่จากคะแนนสอบดังนี้
ผูผ านการสรรหาและเลือกสรรที่ ไดคะแนนภาคความรู มากกว า เป นผู ที่อยู ในที่สู งกว าหาก
คะแนนภาคความรูเทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หาก
คะแนนภาคความสามารถเทากัน ใหผูไดคะแนนคุณลักษณะสวนบุคคลมากกวาเปนผูอยูในลํา ดับที่สูง
กวา หากคะแนนคุณลักษณะสวนบุคคลเทากัน ใหพิจารณาลําดับที่กอนหลังในการสมัคร
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลเสาไห จะประกาศรายชื่อผูผาน การสรรหาและเลือกสรรตามลําดับคะแนน
สอบภายในวันที่ 16 กันยายน 2556 ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห โดยขึ้นบัญชีผูผานการสรรหา
และเลือกสรร เปนเวลา 1 ป นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี

8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางเปนพนักงานราชการในวันที่ 16 กันยายน
2556 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห เลขที่ 2 หมูที่ 6 ตําบลเสาไห อําเภอเสาไห
จังหวัดสระบุรี โทรศัพท 0 3639 1196, 08 6902 5512
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556

(นายสรพจน เกตุกอผล)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเสาไห

กําหนดการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการ
ตําแหนงครูผูสอน โรงเรียนอนุบาลเสาไห สพป.สบ.1
________________________
29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2556
ประกาศรับสมัคร
3 - 9 กันยายน 2556
รับสมัคร (ไมเวนวันหยุดราชการ)
10 กันยายน 2556
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก
12 กันยายน 2556
สอบคัดเลือก
09.00 – 11.00 น.
สอบขอเขียน
13.00 – 15.00 น.
สัมภาษณ
13 กันยายน 2556
ประกาศผลการคัดเลือก
16 กันยายน 2556
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก

