ประกาศโรงเรียน ดงขุยวิทยาคม
เรื่อง สรรหาและคัดเลือก ตาแหน่งพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป
ตาแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน
------------------------------------------ด้วย โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะดาเนินการสรรหาบุคลากร ตาแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๔๐
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาจีน
รับเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท จานวน ๑ ตาแหน่ง
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือวุฒิประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู หรือทางอื่น ที่
ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดง
ว่ามีสิ ทธิป ระกอบวิช าชีพ เสมือนผู้ ได้รั บใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๓. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม และยื่นใบสมัครพร้อม
เอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงเรียนดงขุยวิทยาคม ตั้งแต่ วันที่ ๒ - ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา
๘:๓๐ - ๑๕:๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ ใบสมัคร
๔.๒ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามี
สิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๔.๓ วุฒิบัตรหรือปริญญาบัตรทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งครู และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
๔.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
๔.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ถึงวันที่รับสมัคร

๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว X ๑.๕ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
เอกสารในข้อ ๔.๒ – ๔.๖ ให้มีฉบับจริงและฉบับสาเนาเพื่อตรวจสอบ ที่รับรองสาเนาด้วยตนเอง
อย่างละ ๑ ชุด
๕. การยื่นใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๕.๑ ผู้ ส มัค รคั ดเลื อ กต้ องยื่น ใบสมั ค รด้ว ยตนเองตามแบบที่ กาหนด พร้ อมเอกสารหลั กฐาน
ประกอบการรั บ สมั ค รให้ ค รบถ้ ว น ตามวั น เวลา ที่ ก าหนด ณ โรงเรี ย นดงขุ ย วิ ท ยาคม อ าเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ และ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ทาง เวปไซต์ของ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม (http://www.dongkhuiwittayakom.ac.th/main.html)
๕.๒ ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือบรรจง ให้ถูกต้องครบถ้วน
๕.๓ ผู้สมัครคัดเลือก ต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกตามหลักสูตร ดังนี้
ภาค ก . ภาคความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติ
ของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียนในเรื่องดังต่อไปนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู้
(๑) สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
(๒) นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
(๓) วัฒนธรรมไทยและขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
(๔) กฎหมาย(พระราชบัญญัติ)ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๔.๑ กฎหมายว่าการศึกษาแห่งชาติ
๔.๒ กฎหมายว่าระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๓ กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๔ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔.๕ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
๔.๖ กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
๔.๗ กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ
๒. ความสามารถทั่วไป
(๑) ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ
(๒) ความสามารถด้านภาษาไทย โดยการวัดความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์
(๓) ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมา
อุปมาไมย
๓. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู โดยการสอบข้อเขียนในเรื่อง
ต่อไปนี้
(๑) วินัยและการรักษาวินัย
(๒) คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม

(๓) มาตราฐานวิชาชีพ
(๔) จรรยาบรรณวิชาชีพ
(๕) สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา โดยการสอบข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ การจัดการเรียนรู้
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการเรียนรู้
๑.๖ การวิจัยการศึกษา
๑.๗ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๘ การวัดและประเมินผลการศึกษา
(๒) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก โดยการสอบ ข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหา
กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
(คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
(๑) ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
(๒) การประกอบคุณงานความดี
(๓) บุคลิก ท่วงทีวาจา
(๔) การมีปฎิภาณไหวพริบ
(๕) เจตคติและอุดมการณ์
(สถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก) ตามรายละเอียด ดังนี้
วัน/เวลา
รายการ
คะแนน
๘ กันยายน ๒๕๕๗ ภาค ก . ภาคความรอบรู้
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๐๐ น.
๘ กันยายน ๒๕๕๗
๑๐๐ คะแนน
เวลา ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น. ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘ กันยายน ๒๕๕๗ ภาค ค ความเหมาะสมกับวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๔.๐๐ น. และตรวจสอบเอกสาร

๕๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนการสอบแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละห้า สิบและคะแนนรวมทุกภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก. เท่ากัน อีกให้ผู้ได้คะแนน ภาค ข.
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

๙. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรีย นดงขุยวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๙ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อดาเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกครบตามจานวนตาแหน่งว่างตามที่ประกาศรับสมัคร
จานวน ๑ ตาแหน่ง โดยไม่มีการขึ้นบัญชี
๑๐. ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียม จานวน ๑๐๐ บาท ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งจริง และต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนถูกต้อง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ผู้ สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับสอบในครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
และโรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครให้
๑๑. การจ้าง
๑๑.๑. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจ้างตามลาดับที่ในบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับ
การจ้างที่มีตาแหน่งว่างตามคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๑๑.๒. เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก
หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติ (ตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ ) จะไม่ได้รับการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
๑๑.๓. ผู้ที่ได้รับการจ้าง เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ปฏิบัติหน้าที่ จะต้องไปรายงานตัวเข้ารับการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาในหนังสือส่งตัว ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง
๑๑.๔. ผู้สมัครคัดเลือกมีคุณวุฒิสูง แต่นาคุณวุฒิที่ต่ามาสมัคร เมื่อได้รับการคัดเลือกแล้ว จะขอ
ปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
๑๑.๕. ผู้ที่ได้รับการจ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
๑๑.๖. หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม จะไม่จ้าง หรือ
ยกเลิกคาสั่งจ้าง แล้วแต่กรณีจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
๑๒. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือก
๑๒.๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมบัตรประจาตัวสอบไปแสดงใน
วัน สอบด้ว ย หากผู้ ใดไม่มีบั ตรประจ าตัว สอบ กรรมการกากับห้ องสอบจะไม่อนุญาตให้ เข้าสอบ เว้นแต่ไ ด้
ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้วจึงจะอนุญาตให้เข้าสอบได้
๑๒.๒. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
๑๒.๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องไปถึงสถานที่คัดเลือกก่อนเริ่มสอบข้อเขียนตามสมควร ผู้ใดไปเข้า
ห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น เว้นแต่มีเหตุความจาเป็นให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของประธานดาเนินการสอบพิจารณาอนุญาต
๑๒.๔ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้
เข้าสอบและผู้กากับการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒.๕ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเมื่อเข้าห้องสอบแล้วจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๓๐ นาที หลังจาก
เวลาเริ่มสอบแล้วไม่ได้และเมื่อสอบเสร็จก่อนหมดเวลาต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่ทาการใดๆอันเป็นการ
รบกวนแก่ผู้ที่ยังทาการสอบอยู่

๑๒.๖ ผู้เข้ารับการคัดเลือกเมื่อมีข้อข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบแจ้ง
ต่อกรรมการกากับห้องสอบหรือประธานกรรมการกลางประจาสนามสอบได้ทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการ
แก้ไขให้เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากเกิดเหตุนานเกินควรจะไม่รับพิจารณา
๑๒.๗ ผู้เข้ารับการคัดเลือกผู้ใดกระทาการทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่พิจารณาผลการสอบ
ทุกวิชา
๑๒.๘ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนที่จาเป็นได้แก่ ปากกา ยางลบ
ดินสอตั้งแต่ ๒B ขึ้นไป มาเอง ส่วนกระดาษสาหรับเขียนตอบทางหน่วยคัดเลือกเป็นผู้จัดเตรียมให้
๑๒.๙ ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกนาเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคานวณ หรือเครื่องอิเลคทรอนิคส์ทุก
ชนิด เข้าไปในห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๒.๑๐ ห้ามนาข้อสอบออกจากห้องสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ลงชื่อ
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