ประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าเมีย่ งแม่พริก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทั่วไป
----------------------ด้วยโรงเรี ยน บ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก อาเภอ แม่สรวย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทัว่ ไป กลุ่มงาน
บริ หารทัว่ ไป ตาแหน่งครู ผสู้ อน อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนั กงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009 /1216 ลงวันที่ 24 มกราคม 2549 คาสัง่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
858 /2550 สัง่ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2550 หนังสือสานักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9800 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่ องกรอบอัตรากาลัง
พนักงานราชการ คาสัง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวัน ที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่ องการ
มอบอานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็ น
พนักงานราชการ โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จานวน 1 อัตรา
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ ง กลุ่มงานที่รับสมัคร
ชื่อตาแหน่ ง ครู ผสู้ อน สาขาวิชาเอก การประถมศึกษา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
มีสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง
2. ขอบข่ ายงาน
2.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2.2 ขอบข่ ายของงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบคือ ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่งเสริ ม
การเรี ยนรู้ พัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ที่
โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

2.3 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้
2.3.1 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3.2 อบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2.3.3 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.3.4 ทานุบารุ งส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและแหล่งเรี ยนรู้ท้งั ใน และ นอกสถานศึกษา
2.3.5 ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ประเมินผลและพัฒนาผูเ้ รี ยน ให้เกิดคุณภาพ
2.3.6 ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผบู้ งั คับบัญชามอบหมาย
3. คุณสมบัตผิ ้มู สี ิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัตทิ ั่วไป
3.1.1 มีสญ
ั ชาติไทย
3.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์นบั ถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
3.1.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.1.4 ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไม่ไรความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535
3.1.5 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่ง หรื อหลาย ๆ พรรค
3.1.6 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ น
ที่รังเกียจของสังคม
3.1.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
3.1.8 เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย
วิชาเอกการประถมศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.2 คุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ งครูผ้สู อน
3.2.1 มีคุณวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ข้ ึนไป โดย ก.ค.ศ. รับรอง
3.2.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอนหรื อ
หนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผูไ้ ด้รับใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภา
ครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ฉบับจริ ง และสาเนา จานวน 1 ฉบับซึ่งออกโดยคุรุสภา

4. กาหนดการรับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 4 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ ที่โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงรายเขต 2
5. หลักฐานที่ต้องยืน่ พร้ อมใบสมัคร –
5.1 ใบสมัคร
5.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
5.3 สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อหนังสือรับรองปริ ญญาบัตร หรื อระเบียนแสดงผลการเรี ยนหรื อทั้งสามอย่าง
รวมกัน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริ ง โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัคร คือ
วันที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 กรณี ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครได้ ให้
นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาเอกที่สาเร็ จการศึกษา และวันที่ ที่ได้รับอนุมตั ิ
ปริ ญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันปิ ดรับสมัครมายืน่ แทนก็ได้ คุณวุ ฒิการศึกษา เช่น ปริ ญ ญาบัตร /
ใบรับรองคุณวุฒิ หรื อ ระเบียนแสดงผลการเรี ยน (Transkript)ที่แสดงถึงการ เป็ นผูม้ ีวุฒิ ทางการศึกษาตรงตาม
ตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริ ง และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้อนุมตั ิจากผูม้ ี
อานาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอนหรื อหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามี
สิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนผูไ้ ด้รับใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 ฉบับจริ ง และสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับด้วย ทุกฉบับที่
ถ่ายสาเนา
5.6 ใบรับรองแพทย์ซ่ ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรค
ที่ตอ้ งห้าม ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสาเนา อย่างละ 1 ฉบับ
5.8 เงินค่าสมัคร จานวน 200 บาท
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรั บผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่า

ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทา
ให้ผสู้ มัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ท้งั สิ้น
7. ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ ารับการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการ ประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน
เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก
8. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
เวลา
09.00 น.-10.20น.

10.30-12.00 น.

13.00 น. เป็ นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก. ความรู้ ความสามารถทัว่ ไป
1. ความรอบรู้
2. ความสามารถทัว่ ไป
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติ
และการปฏิบตั ิของวิชาชีพครู
ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ

คะแนน
(100)

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน

(50)

สอบข้อเขียน

(50)

-สัมภาษณ์
-สังเกต
-ตรวจสอบเอกสาร

9. วัน เวลา และสถานที่สอบ
วัน เดือน ปี / เวลา
15 สิงหาคม 2557

สถานที่
โรงเรี ยนชุมชนบ้านสันจาปา

การดาเนินการ
สอบข้อเขียน
09.00 น.-12.00น.
สอบสัมภาษณ์
13.00 น.-16.00น.

หมายเหตุ
สอบภาค ก. และภาค ข.
ความสามารถในการ
ปฏิบตั ิงานและความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง

เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่จะถือเป็ นผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับใน
กรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน ให้ใช้วิธีจบั ฉลาก การตัดสิน
โดยคณะกรรมการถือเป็ นเด็ดขาด
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการ สรรหาและ เลือกสรร ภายในวันที่ 8 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงเรี ยนบ้านบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก โดยขึ้นบัญชีผผู้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร เป็ นเวลา 1 ปี นับ
แต่วนั ประกาศผลการเลือกสรร แต่ถา้ กรณี ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
ครั้งใหม่ บัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรในครั้งนี้ เป็ นอันยกเลิก
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรให้ มารายงานตัว
การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรี ยนบ้านป่ า
เมี่ยงแม่พริ ก จะถือตามประกาศการขึ้นบัญชีผผู้ า่ นการเลือกสรรได้ เป็ นการเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิได้มารายงานตัวเพื่อทา
สัญญาจ้างกับโรงเรี ยน
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการ สรรหาและ เลือกสรร จะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ได้รับจัดสรรพนักงานราชการ ตาแหน่ง
ครู ผสู้ อน สังกัดโรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

(นายชูชาติ ซาวคาเขตต์)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนชุมชนบ้านสันจาปา
รักษาการในตาแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าเมี่ยงแม่พริ ก

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ที่เปิ ดสอบตาแหน่ งพนักงานราชการ ตาแหน่ งครูผ้สู อน
แนบท้ ายประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าเมีย่ งแม่พริก ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
สาขาวิชาเอก
การประถมศึกษา
รวม

จานวน(อัตรา)
1
1

ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้ านป่ าเมีย่ งแม่พริก สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

1 สิงหาคม พ.ศ. 2557

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบ

12 สิงหาคม พ.ศ. 2557

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

5

รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

18 สิงหาคม พ.ศ. 2557

4 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

หมายแหตุ

