ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
----------------------อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2547 และประกาศคณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการ เรื่ อ ง การก าหนดลั ก ษณะงานและคุ ณ สมบั ติ
เฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์
2547 และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 858/2550 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2550
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9800 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551
เรื่องกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่
22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบ้านท่าช้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุม่ งาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ชื่อตาแหน่ง
ครูผู้สอน
วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
1. ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่ง
สอนและจัดกิจกรรมผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน 18,000 บาท อัตราค่าตอบแทนตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง หรือตามระเบียบว่าด้วยพนักงานราชการ

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสรร มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นที่บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาเอกการศึกษาปฐมวัย
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภา หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายออกให้
3. การรับสมัคร
1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย
ตนเองได้ทโี่ รงเรียนบ้านท่าช้าง ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม - 21 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ในวันและเวลาราชการ
2. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2. ส าเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียน
แสดงผลการเรียน ( Transcrip) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
3. ส าเนาใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครู หรือหนังสื อรับรองสิ ทธิการเป็นผู้ มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ
4. บั ต รประจ าตั ว ประชาชน และส าเนาทะเบี ย นบ้ า น พร้ อ มถ่ า ยส าเนาจ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ

5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
6. หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล , ทะเบียนสมรส พร้อมถ่าย
สาเนาอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ
ด้วย
3. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้ สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านท่าช้าง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558
ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
5.1 เลือกสรรโดยวิธีสอบข้อเขียน
ภาค ก ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
และความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งโดยวิธีสอบ
ข้อเขียนโดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถความต้องการของตาแหน่ง คือ
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 30 คะแนน) ให้ทดสอบดังเรื่องต่อไปนี้
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
6. ความสามารถด้านตัวเลข ความสามารถภาษาไทย ความสามารถด้านเหตุผล

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (20 คะแนน) ให้ทดสอบดังเรื่องต่อไปนี้
1. หลักการศึกษา
2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
6. การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู (20 คะแนน) ให้ทดสอบดังเรื่องต่อไปนี้
1. เจตคติต่อวิชาชีพ
2. จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
4. การทางานร่วมกับผู้อื่น
5. ความมีวินัยและการรักษาวินัย
2.3 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัย (30 คะแนน)
5.2 เลือกสรรโดยวิธีสอบสัมภาษณ์
ภาค ข ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
และอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
ประวัติส่วนตัว ประวัตกิ ารศึกษา บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ์ ประวัติ
การทางาน ผลการทางาน ผลงานดีเด่น ความสามารถพิเศษ และอื่น ๆ
หมายเหตุ กรณีมีผู้สมัครที่มีสิทธิสอบ เข้ารับการเลือกสรรไม่เกินจานวน ตาแหน่งที่ต้องการ จะ
ใช้วิธีการเลือกสรรโดยการสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าช้าง จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน เวลา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2558
10.00 น. – 12.00 น.

13.30 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข
ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
รวม

คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
100 คะแนน กรณีมีผู้สมัครที่มีสิทธิสอบมา
เข้ารับการสอบเลือกสรรไม่
เกินจานวนตาแหน่งที่ต้องการ
จะใช้วิธีเลือกสรรโดยการสอบ
สัมภาษณ์ (50 คะแนน)
50 คะแนน ในวันที่25 พฤษภาคม 2558
เวลา 10.00 น.

150 คะแนน

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิสอบจะต้องเข้าห้องสอบตามเวลาที่กาหนด หรือไม่เกิน 15 นาที หลังจากเวลาที่
กาหนดการเริ่มสอบในทุกภาคแล้ว
7. เกณฑ์การตัดสิน
การเลือกสรรพนักงานราชการ การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่สอบได้
คะแนนทั้งภาค ก และภาค ข รวมกันและผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จะขึ้ นบัญชีเรียงตามลาดับไว้ และการดาเนินการ
จัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
8. การประกาศผลการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้
โรงเรียนบ้านท่าช้าง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง โดยประกาศเรียงตามลาดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ
ทั้งนี้ บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด
1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับ แต่วันประกาศรับสมัครพนักงานราชการในตาแหน่งและกลุ่มวิชาเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี

9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
การจั ดจ้ างจะเป็น ไปตามล าดับ ตามประกาศผลการเลือกสรรของโรงเรียนบ้านท่าช้าง และ
จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านท่าช้างกาหนด โดยวิธีส่งจดหมายไปตามที่อยู่ในใบสมัคร หรือโทรศัพท์ตาม
หมายเลขที่ผู้สมัครให้ไว้ (วัน เวลา จะแจ้งให้ทราบต่อไป)
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายนเรศ สุขเกษม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

โรงเรียนบ้านท่าช้าง
โทร. 0 5541 8055 , 08 9958 6985

