ประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 1/2558
****************************
ด้วยโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา
และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จานวน ๑ อัตรา อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๐ มาตร ๔๕ (๓)
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑
กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารราชการเรื่องการกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน
คุณสมบัติของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๖๒๐/๒๕๕๑ เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง
พนักงานราชการทั่วไป (ชื่อตาแหน่ง ลักษณะงาน)
กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเอก ๑
. คอมพิวเตอร์
๒. วิทยาการคอมพิวเตอร์
๓
. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔
. ระบบสารสนเทศ
๕
. เทคโนโลยีสารสนเทศ
๖
. การประมวลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
๗
. คอมพิวเตอร์ศึกษา
๘
. คอมพิวเตอร์การศึกษา
๙
.หากหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้หรือระบุไว้
แตกต่างจากการประกาศรับสมัครให้ถือจานวนหน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาในระบบทวิภาค(semester)เป็นเกณฑ์
การพิจารณา โดยให้ถือหลักว่าต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรี ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเพี่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์
(๒) ปฏิบัติงานวิชาการและงานโสตทัศนศึกษาของสถานศึกษา

(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ
(๕) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดหาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๖) ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและประเมินพัฒนาการผู้เรียนเพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
(๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
๑.๓ รายละเอียดการจ้าง
(๑)
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา
(๒) ค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่ระเบียบกาหนด ๑๘,๐๐๐ บาท
(๓) สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ทั้งนี้ตั้งแต่ วันเริ่มทาสัญญาจ้าง
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
(๔) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญาทั้งนี้ไม่เกินกรอบระยะเวลาและงบประมาณที่ สพฐ.
กาหนด
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาหรือเลือกสรร ในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ
หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกาหนด
ให้
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิด
รับสมัคร

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
หรือหนังสืออนุญาตใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.ในเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
ในการสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร ๐๓๕-๖๓๑๓๘๘
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด ๑X๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รูป
(๒) ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่สถานศึกษาออกได้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ การอนุมัติปริญญาบัตร
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนก็ได้
(๓) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมถ่ายสาเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสือ
อนุญาตใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพร้อม
ถ่ายสาเนาจานวน ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง
และลงชื่อกากับไว้ด้วย
(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส(เฉพาะเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ( กรณีชื่อ –
นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ฉบับจริงพร้อมถ่ายสาเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่
ตรวจร่างกาย
(๗) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับ
ผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนด วัน
เวลา สถานที่ในการประเมิน
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ณ ป้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) และทางเว็บไซต์ของโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียด
อุปถัมภ์)
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
วัน เดือน ปี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
(๑๐๐คะแนน)
๘
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐
การสอบข้อเขียน
พฤษภาคม
- สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
๒๕๕๘
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๕๐
การสอบข้อเขียน
๒.๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
- หลักการสอน
- จิตวิทยาการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา
- สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๕๐
การสอบสัมภาษณ์
- ประวัติ ความสามารถ และประสบการณ์
- บุคลิกภาพ เจตคติ
- ความรู้ ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา
- คุณลักษณะอื่นๆที่มีความจาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน/แฟ้มสะสมงาน
๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์
รวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันให้ดูที่คะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ถ้าคะแนนเท่ากัน

ให้พิจารณาจากลาดับที่สมัครสอบ และการตัดสินของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรถือเป็นเด็ดขาด
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
๗. การประกาศชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว
ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร
ในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
๘. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นการ
เลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จานวน ๑ อัตรา ให้ผู้สอบแข่งขันได้นาเอกสารสาคัญตัวจริงพร้อมรับรองสาเนา
อย่างละ ๑ ชุด มาแสดงในวันที่มารายงานตัวและทาสัญญาในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๙. การจ้างและการจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการและจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) กาหนด
๑๐. ผู้ผ่านการเลือกสรรจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กาหนด
๑๐.๒ ผู้นั้นได้ทาสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอ่างทองแล้ว
๑๐.๓ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง
๑๐.๔ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
๑๐.๕ ภายหลังตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตาแหน่งครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายประจวบ อุ่นน้อย)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

ปฎิทินดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
แนบท้ายประกาศโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)ลงวันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘
****************************
ที่
วัน เวลา ดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
๑ วันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน 2558 ประกาศรับสมัคร

๒

วันที่ ๒๗ เมษายน –
๑ พฤษภาคม 2558

รับสมัคร

๓

๖ พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร

๔

๘ พฤษภาคม 2558

ดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๕

๑๑ พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป

๖

๑๔ พฤษภาคม 2558

ผู้ผ่านการประเมิน ลาดับที่ ๑
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง

ผู้ดาเนินการ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
เว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง
ห้องธุรการ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
ป้ายประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ของโรงเรียน
อนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
ห้องเกียรติยศ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
ป้ายประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)
ห้องธุรการ
โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน
(ละเอียดอุปถัมภ์)

(นายประจวบ อุ่นน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์)

