ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ต๋า
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
สังกัดส๋านักงานเตตพืนนีี่การศกกาาประมมศกกาาเชียงราย เตต 2
-----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ต๋า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่ อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ
ทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ๋านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัยอ๋านาจตามค๋าสั่งส๋านักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ 1626/2551 เรื่ อ ง มอบอ๋ า นาจการปฏิ บั ติ ร าชการแทนเกี่ ย วกั บ พนั ก งานราชการ
ลงวั น ที่ 22 ธั น วาคม พ.ศ.2551 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการ
โรงเรียนบ้านแม่ต๋า ส๋านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อต๋าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อต๋าแหน่ง ครูผู้สอน
- กลุ่มงานบริหารทั่วไป
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการท๋าหน้าที่
หลักด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส๋าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
- อัตราว่างจ๋านวน 1 อัตรา คือ วิชาเอก ปฐมวัย
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
- สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส๋านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. คุณสมบัติีั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส๋าหรับต๋าแหน่งตองผู้มีสิีธิสมัครเต้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติีั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่๋ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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4. ไม่เป็นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัตหิ น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก๋าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
5. ไม่เป็นผู้ด๋ารงต๋าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ๋าคุกโดยค๋าพิพากษาถึงที่สุดให้จ๋าคุก เพราะกระท๋าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส๋าหรับความผิดที่ได้กระท๋าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะต๋าแหน่ง
คุณวุฒิที่ใช้ส๋าหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก๋าหนดให้เป็น
คุณสมบัติ เฉพาะต๋าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกั ดส๋านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ก๋าหนด และต้องมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสมานีี่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านแม่ต๋า
หรือดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนบ้านแม่ต๋า ระหว่างวันีี่ 3 เมาายน พ.ศ.
2558 มกง วันีี่ 9 เมาายน พ.ศ.2558 เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
3.2. หลักฐานีี่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด๋า ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่งถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน จ๋านวน 3 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต๋าแหน่งทีส่ มัคร ฉบับจริง และส๋าเนาจ๋านวน 1 ฉบับ โดยจะต้องส๋าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอ๋านาจภายใน
วันปิดรับสมัคร
3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัตกิ ารสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรสุ ภา
5. บัตรประจ๋าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมส๋าเนา จ๋านวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ
ให้ผสู้ มัครเขียนค๋ารับรองส๋าเนาถูกต้องและลงชื่อก๋ากับด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอื่น เช่น ใบส๋าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีทหี่ ลักฐานในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) พร้อมส๋าเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
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3.3 เงื่อนไตในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะส๋าหรับต๋าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต๋าแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลท๋าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ
เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะส๋าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิีธิ์เต้ารับการประเมินสมรรมนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร และก๋าหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ภายในวันีี่ 10 เมาายน พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋า และเว็บไซต์ส๋านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 www.cri2.obec.go.th/th/
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านแม่ต๋า จะท๋าการเลือกสรรในวันที่ 27 เมาายน พ.ศ.2558 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. มกง 12.00 น. สอบต้อเตียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
- พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบส๋านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ด้านภาษาไทย
- ความรู้ทางด้านวิชาเอก
- ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านการสอน
2. ภาค ต เวลา 13.00 น. มกง 16.00 น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือเป็นผูผ้ ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวม
แล้วไม่ต่๋ากว่าร้อยละ 50 โดยจะจัดล๋าดับทีเ่ รียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล๋าดับในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากัน
ทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
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7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านแม่ต๋า จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการเลือกสรรภายในวันีี่ 28 เมาายน พ.ศ. 2558
ณ โ รงเ รี ย นบ้ า นแ ม่ ต๋ า และ เว็ บไซ ต์ ส๋ านั ก งา นเขตพื้ นที่ ก าร ศึ ก ษาป ระถมศึ กษา เชี ยงร าย เขต 2
www.cri2.obec.go.th/th/ โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
8.การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัว
1. การเรียกตัวผูผ้ ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผผู้ ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัว
ผู้มสี ิทธิได้รับการจ้าง จ๋านวน 1 อัตรา ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในล๋าดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋า
ในวันีี่ 30 เมาายน พ.ศ.2558
2. การเรียกตัวครั้งต่อไป หากมีต๋าแหน่งว่าง โรงเรียนบ้านแม่ต๋า จะเรียกตัว เรียงล๋าดับที่ โดยวิธีส่งจดหมาย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ในใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 15 วัน
9. การจัดี๋าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรในล๋าดับที่ 1 จะต้องมาท๋าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านแม่ต๋า ภายในวันีี่ 30 เมาายน พ.ศ.2558
ในเวลา 09.00 น.
ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2558

(นายกิตติศักดิ์ อัครสิริธีรกุล)
(ผู้อ๋านวยการโรงเรียนบ้านแม่ต๋า)
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ปฏิีินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการีั่วไป
โรงเรียนบ้านแม่ต๋า ส๋านักงานเตตพืนนีี่การศกกาาประมมศกกาาเชียงราย เตต 2

ีี่

ตันนตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

2 เมษายน พ.ศ.2558

2

รับสมัคร

3-9 เมษายน พ.ศ.2558

3

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้ารับการเลือกสรร

10 เมษายน พ.ศ.2558

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

27 เมษายน พ.ศ.2558

5

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร

28 เมษายน พ.ศ.2558

6

รายงานตัว

30 เมษายน พ.ศ.2558

7

จัดท๋าสัญญาจ้างทีโ่ รงเรียน

30 เมษายน พ.ศ.2558

หมายแหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

ใบสมัครสอบพนักงานราชการีั่วไป เลขประจำตัวสอบ
....................
โรงเรียนบ้านแม่ต๋า
.
---------------------------------------ชื่อ …………………………………………………… นามสกุล ………………………………………………………..
สัญชาติ …………………………… เชื้อชาติ …………………….……….ศาสนา ……………………..…………
เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
เกิดที่ต๋าบล ……………………… อ๋าเภอ/เขต ……………..………….จังหวัด ………………………..……..
เลขทีบ่ ัตรประจ๋าตัวประชาชน
ออก ณ ส๋านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….…..
ที่อยู่ปจั จุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ……………………………ต๋าบล …………………………….…
อ๋าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………………..…..
ส๋าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ…………….………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………..…..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………………….…..
หลักฐานที่แนบใบสมัคร
ส๋าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
ส๋าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว จ๋านวน 3 รูป
ท๋าเนาทะเบียนบ้าน
ส๋าเนาบัตรประจ๋าตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ....................................................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

