ประกาศโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง ตําแหนงครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ประจําป 2561

-----------------------ดวย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนลูกจาง
ตําแหนงครูผูสอนภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2561 รายละเอียดดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อคัดเลือก
1.1 ตําแหนงครูอัตราจาง (เอกภาษาอังกฤษ)
1.2 จํานวน 1 อัตรา
1.3 อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสอบแขงขัน
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.3 เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ระบุไวในประกาศนี้
2.4 ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครแขงขันใหขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ถนนเพียรพจนกิจ ตําบลกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561
ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561 (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08.30 -16.30 น. ที่อาคารศรีประดู
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง
พรอมสําเนาจํานวน 1 ฉบับ
4.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูแลบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบาน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 1" ×1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
4.6 ใบรับรองแพทยแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่ ก.ค.ศ.กําหนด ออกไมเกิน 1 เดือน นับแตวันตรวจ
รางกาย จํานวน 1 ฉบับ
4.7 คาสมัครสอบคนละ 200 บาท
4.8 หลักฐานอื่นๆ เชนหนังสือสําคัญกากรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถามี)

(2)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครสอบแขงขันขอรับและยื่นใบสมัครดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
พรอมเอกสารหลักฐานตามที่กําหนด และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
5.2 ผูสมัครสอบแขงขันตองแจงที่อยูและเบอรโทรศัพท ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับในเขตจายของไปรษณียไวในใบสมัคร หากแจงสถานที่อยูไมชัดเจน ทําใหไมสามารถ
ติดตอได ผูสอบแขงขันไดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู
ภายหลังตองแจงใหโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัยทราบ
5.3 ผูสมัครสอบแขงขันตองลงลายมือชื่อผูสมัครในใบสมัครตอหนาเจาหนาที่รับสมัครสอบแขงขัน
6. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ ที่บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาล
อุทุมพรพิสัย ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 และที่ เว็ปไซด โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย aups.ac.th
7. วิธีการสอบแขงขัน สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
8. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
28 ตุลาคม 2561 วิชาความรูความสามรถทั่วไป
เวลา 13.00 – 16.00น.
- ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการ
ปฏิบัติของวิชาชีพครู
- กฎหมายและระเบียบการปฏิบัติหนาที่ราชการ
วิชาเฉพาะตําแหนง
- ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
วิชาเอก (ภาษาอังกฤษ)
29 ตุลาคม 2561 สอบสัมภาษณ
เวลา 09.00 – 12.00น. - ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ
- ความสามารถพิเศษ

คะแนน
100 คะแนน

100 คะแนน
50 คะแนน

9. ประกาศผลการสอบ
โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จะประกาศผลสอบ ที่บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และที่ เว็ปไซด โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย aups.ac.th และปาย
ประชาสัมพันธโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
10. เกณฑการตัดสิน
การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได ผูที่ถือวาเปนผูสอบแขงขันไดตองเปนผูที่ผานการ
สอบขอเขียนทั้งวิชาภาคความรูความสามารถทั่วไป และวิชาเฉพาะตําแหนง ตองมีคะแนนแตละวิชา ไมนอยกวา
รอยละ 50 จึงจะมีสิทธิสอบสัมภาษณ และไดคะแนนรวมทั้งสิ้น ไมนอยกวารอยละ 60 เรียงจากมากไปหานอย
หากคะแนนเทากัน ใหดูที่คะแนนวิชาเฉพาะตําแหนง และเทากันอีก ใหดูคะแนนที่วิชาความรูความสามารถทั่วไป
หากเทากันอีก ใหดูที่คะแนนสอบสัมภาษณ ถือวาสิ้นสุด

(3)
11. การคัดเลือก
11.1 โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย จะทําหนังแจงผูที่สอบไดลําดับที่ 1 เพื่อทําสัญญาจางหากผูสอบได
ลําดับที่ 1 ไมมารายงานตัวและทําสัญญาตามวันเวลาที่โรงเรียนกําหนดถือวาสละสิทธิ์โรงเรียน
จะเรียกผูที่สอบ ไดลําดับตอมาทําสัญญาจางตอไป โดยทําสัญญาในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
11.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณารับ
เปนครูอัตราจาง หรือถาเปนผูไดรับการคัดเลือกแลวจะยกเลิกคําสั่งนั้นตั้งแตวันที่ตรวจพบ
คุณสมบัติโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
12. ระเบียบและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
12.1 ผูสมัครสอบตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเปนสุภาพชน
12.2 ผูเขาสอบตองนําบัตรประจําตัวสอบไปในวันสอบ และตองวางบัตรประจําตัวสอบไวบนโตะ
ขณะที่ทําการสอบ หากผูใดไมมีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงกรรมการกํากับหองสอบจะไมอนุญาตให
เขาสอบ เวนแตจะไดตรวจสอบหลักฐานเปนที่แนชัดวาเปนบุคคลเดียวกันกับผูสมัครสอบ จึงจะ
อนุญาต ใหเขาสอบ
12.3 ผูเขาสอบตองไปถึงสถานที่สอบกอนเริ่มสอบพอสมควร (ผูใดไปไมทันเวลาเริ่มสอบ
ไมมีสิทธิสอบ)
12.4 หามผูเขาสอบนําเครื่องมือสื่อสาร เครื่องคํานวณ หรือเครื่องอิเลคทรอนิค เขาหองสอบโดย
เด็ดขาด
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายสุวิทย สมบัติ )
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย

หลักสูตรการสอบ แนบทายประกาศการสอบแขงขันเพื่อสรรหาบุคคลทั่วไป
ตําแหนงครูผูสอนภาษาอังกฤษ สังกัด โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย
(ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561)
……………………….

ภาค ก ความรอบรู และความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณของความเปนครู
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1. ความรอบรู (50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณบานเมืองปจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
และที่แกไข เพิ่มเติม
1.4.3 กฎหมายที่เกีย่ วกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.4.4 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และที่แกไขเพิ่มเติม
1.4.5 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองเด็ก พ.ศ.2546
1.4.6 กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2521
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (50 คะแนน) ใหทดสอบโดย
วิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
2.1 วินัยและการรักษาวินัย
2.2 คุณธรรมจริยธรรม และคานิยม
2.3 มาตรฐานวิชาชีพ
2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
2.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข ความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (100 คะแนน) (ขอสอบภาษาอังกฤษ)
1. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนแบบ
ปรนัย ในเรื่องตอไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เนนการสอนคิดวิเคราะหและการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผูเรียน
1.5 การบริหารการจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตําแหนง

(2)
2. ความรูความสามารถเกี่ยวกับกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (50 คะแนน) ใหทดสอบโดยวิธีการ
สอบขอเขียน และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรูในเนื้อหากลุมวิชา หรือทาง หรือสาขา วิชาเอก
ภาค ค ความเหมาะสมกับตําแหนงและวิชาชีพ (50 คะแนน) ใหประเมินโดยวิธีการสอบสัมภาษณ
- สัมภาษณ 50 คะแนน

*********************************

