ประกาศ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป!นพนักงานราชการ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
…………………………………….……………..
ดวยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ จะรับสมัครบุค คลเพื่อจัด จางเป+ นพนักงานราชการประเภททั่วไป เพิ่มเติม ตาม
ตําแหน0งอัตราที่ว0าง อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ2 วิธีการ และ
เงื่ อนไข การสรรหาและการเลื อกสรร พนั กงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนั กงานราชการ พ.ศ. 2552
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ0มงาน และการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ประกาศ ณ วันที่ 28
กุมภาพันธ2 2554 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1626/2551 สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม
2551 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ว0าดวยการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป+นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต0อไปนี้
1. ตําแหน(งพนักงานราชการ กลุ(มงาน และรายละเอียดการจ)างงาน
1.1 ชื่อตําแหน0ง ครูผูสอน
1.1.1 วิชาเอกคณิตศาสตร2 1 ตําแหน0ง
1.2 กลุ0มงาน บริหารทั่วไป
1.3 อัตราว0าง จํานวน 1 อัตรา ค0าตอบแทน 18,000 บาท
1.4 ระยะเวลาจาง นับแต0วันทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559
1.5 ขอบข0ายงานที่จะใหปฏิบัติ
(1) การจัดการเรียนการสอน ส0งเสริมการเรียนรูและอาชีพของผูเรียน โดยเนนผูเรียน
เป+นสําคัญการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค2
(2) การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช0วยเหลือนักเรียน ประสานความร0วมมือกับผูปกครอง
และบุคคลในชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(งของผู)ที่มีสิทธิสมัครเข)ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม0ต่ํากว0า 18 ปI
(3) ไม0เป+นบุคคลลมละลาย
(4) ไม0เป+นผูที่มีกายทุพพลภาพจนไม0สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟKLนเฟMอน
ไม0สมประกอบ หรือเป+นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว0าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
(5) ไม0เป+นผูดํารงตําแหน0งขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ ในพรรคการเมือง

(6) ไม0เป+นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต0เป+นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม0เป+นผูบกพร0องในศีลธรรมอันดีจนเป+นที่
รังเกียจของสังคม
(7) ไม0เป+นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล0ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน0วยงานอื่น ของรัฐ
ทั้งนี้ ผูที่ผ0านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม0เป+นขาราชการหรือลูกจางของส0วนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหน0วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส0วนทองถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน(ง (ครูผู)สอน)
(1) ตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห0งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) เป+นผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่คณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา กําหนด
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือไดรับการยกเวนจากคุรุสภา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผูประสงค2จะสมัคร เขารับการสรรหาและเลือกสรรใหขอและ
ยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต0วันที่ 17-27 เมษายน 2558 ระหว0างเวลา
08.30 น. ถึง 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ
3.2 ค0าธรรมเนียมการสมัคร ผูสมัครเขารับการเลือกสรร ไม0ตองเสียค0าธรรมเนียมการสมัคร
3.3 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รูปถ0ายหนาตรง ไม0สวมหมวกและไม0สวมแว0นตาดํา ถ0ายครั้งเดียวกันไม0เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปRดรับสมัคร) ขนาด 1.5 x 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
(2) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช0น ปริญญาบัตร หรือระเบียนการแสดงผลการเรียน
หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีขอความระบุว0า “ไดเรียนจบหลักสูตรแลวอยู0ระหว0างรอการอนุมัติ”
จํานวน 1 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่เปRดรับสมัคร
วันสุดทาย
(3) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์แสดงว0าเป+นผูมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือไดรับการยกเวนจากคุรุสภา จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอย0างละ 1 ฉบับ
(5) สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช0น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล
ในหลักฐานไม0ตรงกัน) อย0างละ 1 ฉบับ
(6) หนังสือรับรองการผ0านงาน จํานวน 1 ฉบับ (ถามี) ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให
ผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย
(7) ใบรับรองแพทย2สถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไม0เกิน 1 เดือน

3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว0า เป+นผู มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต0าง
ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไม0ว0า
ดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม0ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน0งที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบ ไม0มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล0าว ใหถือว0าการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เป+นโมฆะสําหรับผูนั้น
4. ประกาศรายชื่อผู)มีสิทธิ์เข)ารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ตาม
สาขาวิชาเอกที่เปRดรับสมัครในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และ ทางเว็บไซด2
โรงเรียน http://www.sodudonthani.net/ หรือสอบถามทางโทรศัพท2 หมายเลข 0 4232 3682 โทรสาร 0 4232
3683 และประเมินสมรรถนะในวันที่ 29 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
5. หลักเกณฑ;และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 200 คะแนน ดังนี้
ภาค ก ความรอบรู และความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
1. ความรอบรู (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ใหทดสอบโดยการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต0อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ2ปKจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แกไข
เพิ่มเติม
1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แกไขเพิ่มเติม
1.4.5 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
1.4.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ2และวิธีการที่เกี่ยวของโดยตรงกับส0วนราชการนั้น
(ถามี)

2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการตามแบบประเมินที่กําหนด ในเรื่องต0อไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค0านิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหน0ง (คะแนนเต็ม 75 คะแนน)
ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย
ในเรื่องต0อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เนนการสอบคิดวิเคราะห2และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป+นสําคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผูเรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ใหทดสอบโดยสาธิตการปฏิบัติ
การเรียนการสอน โดยใชแบบประเมินการสอนที่กําหนด
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหน0งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
คุณลักษณะส0วนบุคคล เช0น ความซื่อสัตย2 มนุษยสัมพันธ2 บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค2 ปฏิภาณไหวพริบ ความอดทนและเสียสละ การมีจิตสํานึกใหบริการที่ดี การประสานงานและการใหบริการ
การทํางานเป+นทีม ใหประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ2 สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติและผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานซึ่งไดรับรองจากหัวหนาสถานศึกษา
(50 คะแนน)
6. เกณฑ;การตัดสิน
การตัดสินถือเป+นเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใดๆ ไม0ได ผูที่จะถือว0าเป+นผูผ0านการเลือกสรร จะตองเป+นผู
ที่ไดคะแนนในการประเมินตามหลักเกณฑ2 แต0ละภาค ไม0ต่ํากว0า รอยละ 60 และรวมทุกภาค ไม0ตา่ํ กว0า รอยละ 60 โดย
เรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่มีผูผ0านการเลือกสรรไดคะแนนรวมเท0ากัน ใหจัด
เรียงลําดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้ ผูผ0านการเลือกสรรที่ไดคะแนนภาคความสามารถมากกว0าเป+นผูที่อยู0ในลําดับที่สูง
กว0า หากคะแนนภาคความสามารถเท0ากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูมากกว0าเป+นผูอยู0ในลําดับที่สูงกว0า หากคะแนน
ภาคความรูเท0ากัน ใหผูไดคะแนนคุณลักษณะส0วนบุคคลมากกว0าเป+นผูอยู0ในลําดับที่สูงกว0า หากคะแนนคุณลักษณะส0วน
บุคคลเท0ากัน ใหพิจารณาลําดับที่ก0อนหลังในการสมัคร

7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู)ผ(านการเลือกสรร
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จะประกาศรายชื่อผูผ0านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่
30 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี และทางเว็บไซด2โรงเรียน จะประกาศรายชื่อผูผ0านการ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนจากผูที่ไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ ตามจํานวนอัตราที่ประกาศรับสมัครจําแนกตาม
รายกลุ0มวิชาเอก โดยบัญชีรายชื่อดังกล0าวใหเป+นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกําหนด 1 ปI นับแต0
วันขึ้นบัญชีหรือ นับแต0วันประกาศรับสมัครในตําแหน0งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม0 แลวแต0กรณี
8. การจัดทําสัญญาจ)างผู)ผ(านการเลือกสรร
ผูผ0านการเลือกสรรจะตองรายงานตัวและทําสัญญาจางในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียน
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
9. สิทธิประโยชน;
เป+นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว0าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ประกาศ ณ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

(นายอํานาจ ชนชนะชัย)
ผูอํานวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี

