ประกาศโรงเรียนชุ มชนหนองเลาเหล่ าอีหมัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
…………………………………………..
ด้ว ย โรงเรี ยนชุ ม ชนหนองเลาเหล่ า อี ห มัน อ าเภอนาเชื อ ก ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ประสงค์จะรั บสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่ มงานบริ หารทัว่ ไป ตาแหน่ งครู ผสู ้ อน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ที่ คพร.กาหนด และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ คาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่ องการมอบ
อานาจการปฏิ บ ัติราชการแทนเกี่ ยวกับพนักงานราชการ หนังสื อคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ
สานักงาน ก.พ. ที่ นร. ๑๐๐๘.๕/๗ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพัน ๒๕๕๖ เรื่ องการปรั บ ค่า ตอบแทนพนักงาน
ราชการ และหนังสื อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ ที่ ศธ ๔๑๑๓/๑๒๓๐ ลง
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่ อง การเกลี่ยอัตรากาลังพนักงานราชการ โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป ตาแหน่ งครู ผสู ้ อน โดย
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
ชื่อตาแหน่ ง
ครู ผสู้ อน
กลุ่มงาน
กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
ขอบข่ ายงานทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
๑) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
๒) ปฏิบตั ิงานพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบตั ิงานจัดระบบและกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
๔) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
๕) ปฏิบตั ิงานประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองฯ
๖) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราจ้ าง เดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท
สิ ทธิประโยชน์ ตามหนังสื อคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง ค่าตอบแทนพนักราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๖
ระยะเวลาการจ้ าง ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ประเมินกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต ๒ และดาเนิ นการต่อสัญญาปี ต่อปี )
๒. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะ สาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็ นบุคคลทัว่ ไปที่มีคุณสมบัติทวั่ ไป
มีดงั นี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี นับถึงวันสมัครวันสุ ดท้าย
๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อ จิ ตฟั่ น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรั บโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด ทาง
อาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรั บความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากหน่ วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่ วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผ่านการสรรหา และเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการ
หรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่ วยงานอื่นของรั ฐ รั ฐวิสาหกิจ หรื อ พนักงานหรื อ
ลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ น
โรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ มายืน่ ด้วย

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ ง
๑) เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี ข้ นึ ไปทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี วิชาชีพอื่น ที่เทียบ
ได้ไม่ต่ากว่านี้ ซึ่ ง ก.ค.ศ.รับรองว่า เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒) เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรอง
สิ ทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนผูไ้ ด้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทาง การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งทางคุรุสภาออกให้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ติดต่อ และยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอี
หมัน อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่ วนั ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๙๒๐๘๐๘๙
๓.๒ หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
๑) ใบสมัคร
๒) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึง วันปิ ดรับสมัคร) จานวน ๒ รู ป
๓) ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transcript) และปริ ญญาบัตร หรื อ หนังสื อรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ งที่ สมัคร โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุ มตั ิจากผูม้ ีอานาจ
อนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุ ญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิที่
แสดงว่ามีสิทธิ ประกอบวิชาชี พเสมือนผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พตามพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับจริ ง และสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕) บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนา จานวน ๑
ฉบับ
๘) เงินค่าใบสมัคร ๓๐ บาท และเงินค่าสมัคร จานวน ๒๐๐ บาท

๓.๓ เงื่อนไขในการเลือกสรร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ี
คุณสมบัติท ั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บ ตาแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอี ยดต่ าง ๆ ในใบสมัคร พร้ อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดหรื อ วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั
๔. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการเลือกสรรและสรรหา และประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และ
กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน และ ทางเว็ปไซต์ http : // www.mkarea2.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๑. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรื อวิชาชีพครู
๑๐๐
๒. ภาค ข ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
๕๐
๓. ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และความเหมาะสมกับ
๕๐
ตาแหน่ง
รวมคะแนน
๒๐๐
๖. วัน เวลา และสถานทีส่ อบ
วัน เดือน ปี / เวลา
สถานที่
๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
อาเภอนาเชือก
จังหวัดมหาสารคาม

วิธีการประเมิน
การสอบข้อเขียน
การสอบข้อเขียน
การสอบสัมภาษณ์

การดาเนินการ
การสอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
การสอบสัมภาษณ์
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.

หมายเหตุ
สอบภาค ก.
และภาค ข.
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานและความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

๗. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ ทั้ง ภาค ก : ความรู้วิชาการศึกษา หรื อวิชาชีพครู ภาค ข : ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป และ
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและความเหมาะสมกับตาแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนน
เต็มในแต่ละภาค การตัดสิ นถือเป็ นเด็ดขาด จะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ ไม่ได้
๘. การประกาศรายชื่ อ และการขึน้ บัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร โดยเรี ยงลาดับจากผู้
ได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอี
หมัน และ ทางเว็ปไซต์ http : // www.mkarea๒.go.th โดยจะขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการเลือกสรรไว้ เป็ นเวลา ๑ ปี
นับตั้งแต่วนั ประกาศผลการเลือกสรร แต่ถา้ กรณี ได้มีการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงาน
ราชการทัว่ ไปครั้งใหม่ บัญชีผผู ้ า่ นการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็ นอันยกเลิก
๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มารายงานตัว
การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรี ยนชุมชนหนองเลา
เหล่าอีหมัน จะถือตามประกาศการขึ้นบัญชีผผู ้ ่านการเลือกสรรได้ เป็ นการเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิได้มารายงานตัว
เพื่อทาสัญญาจ้างกับโรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
สังกัดโรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ)

(นางสุ ทิน ทองดวง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ทีเ่ ปิ ดสอบตาแหน่ งพนักงานราชการ ตาแหน่ งครู ผ้ สู อน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุ มชนหนองเลาเหล่ าอีหมัน ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
สาขาวิชาเอก

จานวน(อัตรา)
๑

วิชาเอกทัว่ ไป
(ตามที่กาหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง)
รวม

๑

หลักสู ตรการเลือกสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ ง ครู ผ้ สู อน
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุ มชนหนองเลาเหล่ าอีหมัน ลงวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
สอบข้ อเขียน ๑๕๐ คะแนน
๑. ภาค ก ความรู้วิชาการศึกษา หรื อวิชาชีพครู (๑๐๐ คะแนน)
๑.๑ หลักการศึกษา
๑.๒ หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
๑.๓ การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
๑.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๕ สื่ อและนวัตกรรมการศึกษา
๑.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา
๑.๗ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๑.๘ จรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๙ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิ ยม
๑.๑๐ ความมีวินยั และการรักษาวินยั
๑.๑๑ ความเป็ นพลเมืองดี
๑.๑๒ การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
๑.๑๓ การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๑.๑๔ ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
๑.๑๕ การจัดการความรู้
๑.๑๖ การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
๒. ภาค ข ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (๕๐ คะแนน)
๒.๑ ความรอบรู ้ดา้ นสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั
๒.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๒.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๒.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนี ยมประเพณี ทอ้ งถิ่น
๒.๕ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิราชการ
๒.๕.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕.๓ พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕.๔ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๕.๕ พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖

๒.๕.๖ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕.๗ กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
๒.๖ ความสามารถด้านตัวเลข โดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุ ปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่างๆ
๒.๗ ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุ ปความ
การตีความ การขยายความ การเรี ยงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยคและคาศัพท์
๒.๘ ความสามารถด้านเหตุผล โดยการวัดความสามารถในการคิดสรุ ปหาเหตุผล และอุปมาอุปมัย
๓. สอบสั มภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
.....................................................................................................................................................................

