ประกาศโรงเรียนวัดโพธิเอน
เรื อง รับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
----------------------ด้วยโรงเรี ยนวัดโพธิเอน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาอ่าทอง ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพือจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547 ประกาศคณะกรรมการการบริ หารพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที 11 กันยายน 2552 และคําสังสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานที 1626/2551 สัง ณ วันที 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 เรื อง การมอบอํานาจการ
ปฏิบตั ิราชการแทนเกียวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี
1. ชื อตําแหน่ ง และรายละเอียดการจ้ างงาน
กลุ่มงาน บุคลากร
ชื อตําแหน่ ง ครู ผสู ้ อน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับปริ ญญาตรี
ลักษณะงานทีจะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกียวกับ
(1) เป็ นงานในลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบตั ิ ซึ งอาจเป็ นงานภารกิจหลัก ภารกิจรองหรื อ
ภารกิจสนับสนุ น หรื อเป็ นงานตามนโยบายของรัฐบาล หรื อเป็ นงานทีมีความจําเป็ นเร่ งด่วน
(2) เป็ นงานทีไม่ใช่ลกั ษณะเช่นเดียวกับทีข้าราชการปฏิบตั ิแต่จาํ เป็ นต้องใช้ผปู ้ ฏิบตั ิทีมีความรู ้ระดับ
ปริ ญญา
(3) ปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(4) จัดอบรมสังสอนและจัดกิจกรรมเพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
(5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพือพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
(6) ปฏิบตั ิงานเกียวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
(7) ปฏิบตั ิงานประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน เพือร่ วมกันพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
ศักยภาพ
(8) ปฏิบตั ิงานอืนๆตามทีได้รับมอบหมาย

อัตราว่ าง จํานวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ระดับปริ ญญาตรี จํานวน 1 อัตรา
ค่ าตอบแทน ค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท และทําสัญญาจ้าง ก็ต่อเมือได้รับจัดสรรอนุมตั ิให้จา้ งอัตราจ้าง
พนักงานราชการ จาก สพป.อ่างทอง
ระยะเวลาการจ้ าง ตังแต่วนั ทําสัญญา ทังนี ไม่เกินกรอบระยะเวลาและงบประมาณที สพฐ.กําหนด
2. คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารั บการเลือกสรร
คุณสมบัติทัวไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟันเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีกําหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(5) ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
(8) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอืนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงาน หรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิน
คุณสมบัติเฉพาะ
(1) เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรื อสําเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิทีคุรุสภาหรื อผูท้ ีได้รับมอบหมายออกให้
(3) มีประสบการณ์สอนนักเรี ยนโดยมีผรู ้ ับรอง
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานทีรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครให้ขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที โรงเรี ยนวัดโพธิเอน ตังแต่
วันที 27 เมษายน 2558 - 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย
ผูส้ มัครไม่ตอ้ งเสี ยค่าธรรมเนี ยมในการสมัครสอบ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที โทร 089-5388972
ผอ. ผดุง รุ่ งแจ้ง , 089-2394947 ครู สุภานี ศรี วุฒิกุล

การดําเนินการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ดําเนินการสรรหา
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชือผูผ้ า่ นการสรรหา
รายงานตัว ทําสัญญา เริ ม
ปฏิบตั ิงาน

วัน เดือน ปี
24-26 เมษายน 2558
27- เมษายน- 3 พฤษภาคม 2558
6 พฤษภาคม 2558

สถานที
โรงเรี ยนวัดโพธิเอน
โรงเรี ยนวัดโพธิเอน
โรงเรี ยนวัดโพธิเอน

7 พฤษภาคม 2558
ต่อเมือได้รับจัดสรรและอนุ มตั ิ
ตําแหน่งจาก สพป.อ่างทอง

โรงเรี ยนวัดโพธิเอน
โรงเรี ยนวัดโพธิเอน

3.2 หลักฐานทีต้ องยืนพร้ อมใบสมัคร
(1) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ งถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รู ป
(2) ปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่ งที สมัคร ฉบับจริ ง และสําเนาจํานวน 2 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึ กษา และได้อนุ มตั ิ จากผูม้ ี
อํานาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
(3) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริ งพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลักฐานอืน ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลียนชือตัว ชือสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ทีหลักฐาน
ในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนา อย่างละ 1 ฉบับ
(5) หนังสื อรับรองการผ่านงาน จํานวน 1 ฉบับ
ทังนี ในสําเนาภาพถ่าย หลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชือกํากับด้วย
(6) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริ งพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
ทั=งนี= ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชือกํากับไว้ดว้ ย
3.3 เงือนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรั บตําแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทังยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ทีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่ งทีสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทํา
ให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการเลือกสรรครังนี เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ ไม่ได้ทงสิ
ั น

4. ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนวัดโพธิเอน จะประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร และกําหนด วัน เวลา
สถานทีในการสรรหา ภายในวันที 4 พฤษภาคม 2558 ณ ป้ ายประกาศของโรงเรี ยนวัดโพธิเอน
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมิน สมรรถนะ และด้วยวิธีการ ดังนี
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1. ความรู้
50
1.1 ความรู้ เกียวกับวิชาชีพครู
- หลักการสอน
-จิตวิทยาการศึกษา
-การวัดผลและประเมินผลการจัด
การศึกษา
- สื อและนวัตกรรมการศึกษา
-หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
1.2 กฎหมายและระเบียบที
เกียวข้ อง
2. คุณสมบัติส่วนบุคคล
50
- ประวัติ ความสามารถ และ
ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ
- ปฏิภาณ
- เจตคติ
- แฟ้ มงานเชิงประจักษ์
รวมคะแนนทั=งสิ=น
100

วิธีการประเมิน
การสอบข้ อเขียน

การสอบสั มภาษณ์

โรงเรียนวัดโพธิเอน จะดําเนินการสรรหา ในวันที 6 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป ณ
ห้ องประชุมโรงเรียนวัดโพธิเอน

6. เกณฑ์ การตัดสิน
ผูท้ ีจะถือเป็ นผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ีได้คะแนนการสอบไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 60 โดย
จะจัดลําดับทีเรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลําดับ กรณี ทีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ลาํ ดับผูม้ ี
ประสบการณ์ อาวุโสอยูใ่ นลําดับทีดีกว่า
7. การประกาศรายชื อผู้และการขึน= บัญชีรายชื อผู้ผ่านการสรรหา
โรงเรี ยนวัดโพธิ เอน จะประกาศรายชือผูผ้ ่านการคัดเลือกสรรตามลําดับคะแนน ณ โรงเรี ยนวัดโพธิเอน
ในวันที 7 พฤษภาคม 2558 โดยบัญชีรายชือดังกล่าวให้เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ นผลไปเมือการสรรหาครบกําหนด
2 ปี นับตังแต่วนั ขึนบัญชีหรื อวันประกาศรับสมัครในตําแหน่งทีมีลกั ษณะงานเดียวกับนีใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการสรรหา
ผูผ้ ่านการสรรหาจะต้องทําสัญญาจ้าง ต่ อเมือได้ รับจัดสรร อนุ มัติ ให้ จัดจ้ างตําแหน่ งพนักงานราชการ
จาก สพป.อ่ างทอง
ประกาศ ณ วันที 24 เมษายน 2558

(นายผดุง รุ่ งแจ้ง )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดโพธิเอน

