ประกาศโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
----------------------ด้วยโรงเรี ยนเมืองกลางประชานุ กูล อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่ งครู ผู ส้ อน ฉะนั้น อาศัย อานาจตามระเบี ย บส านัก นายกรั ฐมนตรี ว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงาน
ราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกาหนดลักษณะงาน
และคุ ณ สมบัติเฉพาะกลุ่ ม งาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนัก งานราชการ แบบสัญ ญาจ้างของพนัก งาน
ราชการลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/
๒๕๕๑ เรื่ อง มอบอานาจการปฏิบตั ิ ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑
ซึ่ งให้ ผู อ้ านวยการสถานศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ราชการแทนเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานส าหรั บ
พนัก งานราชการในสถานศึ ก ษา จึ ง ประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ นพนัก งานราชการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่ อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
ชื่ อตาแหน่ ง ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
กลุ่มงาน
บริ หารงานทัว่ ไป
ขอบข่ ายงานทีใ่ ห้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
(๑)
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
(๒)
จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓)
ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔)
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบผูป้ กครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
(๕)
ปฏิบตั ิงานประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
(๖)
ปฏิบตั ิงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่ าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท / เดือน

สิ ทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศ
คณะกรรมบริ หารพนักงานราชการเรื่ องค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงาน
ราชการ
ระยะเวลาจ้ าง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง(ตั้งแต่วนั ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓.ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๔.ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่
เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
๕.ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๗. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดให้เป็ นคุณสมบัติ เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสาขาวิชาเคมี
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร

ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

๔. การรับสมัคร
๓.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรี ยนเมื องกลางประชานุ กูล ตาบลกุดชุ ม อาเภอกุดชุ ม จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.
๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ โทรศัพท์ ๐๘๑-๐๗๑๖๑๖๓ และ ๐๘๕-๒๖๑๓๑๕๔)
๓.๒. หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร

(๑) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่ งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๓ รู ป
(๒) คุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา เช่ น ปริ ญ ญาบัต ร และระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น ที่ แ สดงว่า เป็ นผู ้มี วุ ฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่ งที่ สมัคร ฉบับจริ ง และส าเนาภาพถ่ ายจานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องส าเร็ จการศึกษา
และได้อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
(๓) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู เป็ นผูม้ ีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา ๑
ฉบับ
(๔) บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่ อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมี
ผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
๔. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่ อผูม้ ี สิทธิ เข้ารับการเลื อกสรร และกาหนดวันเวลา สถานที่ ในการประเมิ น
สมรรถนะในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุ กูล และ เว็บไซด์โรงเรี ยน
เมืองกลางประชานุกูล www.mkp.ac.th
๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูลจะพิจารณาเลือกสรรในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕
(เวลา
๐๘.๓๐ น.เป็ นต้นไป) ดังนี้

ภาค ก สอบข้อเขียน
๑.ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (๕๐ คะแนน)

- ความรอบรู ้
- ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เนื้อหาที่ใช้สอบ
- ระเบียบว่าด้วยนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
- เหตุการณ์/ข่าว ในสถานการณ์ปัจจุบนั /นโยบายรัฐบาล
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑) ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓
- หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑
- พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒.ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (๕๐ คะแนน)
ภาค ข
๑.การสอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
- ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน(ภูมิหลัง)
- บุคลิกภาพ ความมัน่ ใจ
- คุณธรรม จริ ยธรรม ความเหมาะสมในอาชีพครู
- ปฏิภาณไหวพริ บการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- ความรู ้ความสามารถในการตอบปัญหา
๒. การทดสอบการปฏิบตั ิการสอน (๕๐ คะแนน)
- ทดลองสอนโดยมีแผนการจัดการเรี ยนรู ้และสื่ อประกอบ
๖.เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ และทดลองสอน
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ
ในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูจากคะแนนสัมภาษณ์
และทดลองสอนตามลาดับ

๗ .การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล จะประกาศรายชื่ อผูผ้ า่ นการการเลือกสรรในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล และ เว็บไซด์โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล www.mkp.ac.th

๘. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายนคร ผองขา)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเมืองกลางประชานุกูล

ปฏิทนิ การเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘
ที่
๑

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร

๒ รับสมัคร

วัน เดือน ปี
๑๘-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕-๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๓

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร

๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๔

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และปฏิบตั ิการสอน

๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๕

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร

๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๖

รายงานตัว

๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๘

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

หมายแหตุ

เลขประจาตัวสอบ.........
ใบสมัครสอบพนักงานราชการทัว่ ไป
โรงเรียนเมืองกลางประชานุกลู
----------------------------------------

๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
๔. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
๕. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
๖. สาเร็ จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู ้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิทธิ์
สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถกู ต้อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูส้ มัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

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

