ประกาศโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๔ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง มอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการโรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป
๑.๒ ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
๑.๓ ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๓.๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๓.๓ ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๑.๓.๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๑.๓.๕ ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
๑.๓.๖ ปฏิบัติงานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ อัตราว่าง ครูผู้สอน วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา จานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท /เดือน
๑.๖ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๑.๘ ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
๔.ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๕.ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๖. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๗. ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๘. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้สาหรับการคัดเลือกต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้
เป็นคุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
กาหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ที่โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑× ๑.๕ นิว้ เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
๒. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสาเนาภาพถ่ายจานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้อนุมัติ
จากผู้มีอานาจภายในวันปิดรับสมัคร
๓. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
๔. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดย
คุรุสภา
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๖. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
๖. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
๗. หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับ
การคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ย นจะประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการคัด เลื อก และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิ น
สมรรถนะภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ และ เว็บไซด์โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์ www.samkha.ac.th
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จะทาการคัดเลือกในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้
ภาค ก ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์
ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรอบรู้ (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
๑.๒ นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการศึกษา
๑.๓ วัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี
๑.๔ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
๑.๔.๑ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
๑.๔.๒ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๔.๓ กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑.๔.๔ กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
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๑.๔.๕ กฎหมายเกี่ยวกับคุ้มครองเด็ก
๑.๔.๖ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ
๑.๔.๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
๑.๔.๘ กฎหมายเกี่ยวกับการลา
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ความเป็นครู
๒.๒ มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
๒.๓ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
๒.๔ มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
๒.๕ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภาค ข ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (๑๐๐ คะแนน)
๑. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (๕๐ คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต่อไปนี้
๑.๑ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๑.๒ หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑.๓ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๑.๔ การพัฒนาผู้เรียน
๑.๕ การบริหารจัดการชั้นเรียน
๑.๖ การวิจัยทางการศึกษา
๑.๗ สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา
๑.๘ การวัดผลและประเมินผล
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๕๐ คะแนน)
ภาค ค ความรู้ ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (๕๐ คะแนน)
ให้ประเมินโดยการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร โดยประเมินจาก
๑. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
๒. บุคลิกลักษณะท่วงทีวาจา
๓. วุฒิภาวะทางอารมณ์
๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ
๕. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
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เวลา
วิชาที่สอบ
๐๘.๓๐-๐๙.๓๐ ความรอบรู้
๐๙.๔๕-๑๐.๔๕ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ พัก
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
๑๔.๓๐
สอบสัมภาษณ์

คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละ
ภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดสามขาสว่างวิทย์ และเว็บไซด์โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
www.samkha.ac.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือก เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
๘. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียก
ตัวผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จานวน ๑ อัตรา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียน
สามขาสว่างวิทย์ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๒. การเรียกตัวครั้งต่อไปหากมีตาแหน่งว่างโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์จะเรียกตัวเรียงลาดับที่โดยวิธีส่ง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
๓. การยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก
๓.๑ ผู้นั้นขอสละการแต่งตั้ง
๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด
๓.๓ ผู้นั้นไม่อาจมาทาสัญญาจ้างตามกาหนด
๓.๔ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนสามขา
สว่างวิทย์จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น

หน้า ๖
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับที่ 1 จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ ในวันที่
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน)
ผู้อานวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒๔
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
รายงานตัว
จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
๓ – ๑๔ ตุลาคมคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๗ – ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายแหตุ

ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 24
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เลขประจาตัวสอบ
.....................

๑. ชื่อ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….………………..
สัญชาติ ………………………….…… เชื้อชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..………………
๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ………………………..………… อาเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ………………………………..
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………….………………………………….
ออก ณ สานักงาน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..….
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ตาบล ………………………………….……
อาเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทร…………………………..
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ปี พ.ศ……………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………….……..…….. วิชาเอก ………………............................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ……………………………………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……….……………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(………………..……………………)

