ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่า
เรือง การรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป ต่าแหน่ง ครูผู้สอน
สังกัดส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

-----------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอเวียงป่าเป้า จั งหวัดเชียงราย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพือจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทัวไป กลุ่ม งานบริหารทัวไป ฉะนั้น อาศัยอ่านาจตามประกาศคณะ
กรรมการบริหารจ้างของพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที 11 กันยายน 2552 อาศัยอ่านาจตามค่าสัง
ส่านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที 1626/2551 เรืองมอบอ่านาจการปฏิบัติราชการแทน
เกียวกับพนักงานราชการ ลงวันที 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง วิชำเอก กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจัดจ้ำง เป็นพนักงำนรำชกำร
ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
กลุ่มงานบริหารทัวไป
ขอบข่ายงานทีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกียวกับการสอน มีลักษณะงานทีปฏิบัติเกียวกับการท่าหน้าทีหลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการทีหลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์
วิจัย เพือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส่าคัญทั้งความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม และค่านิยมทีดีงาม
และปฏิบัติงานทีเกียวข้อง ปฏิบัติงานอืนตามทีผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
อัตราว่างจ่านวน 1 อัตรา คือ วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.ศ.2559
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติ
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
/ (๔) ไม่เป็น...
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(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามทีก่าหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
(๕) ไม่เป็นผู้ด่ารงต่าแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าทีในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ่าคุกโดยค่าพิพากษาถึงทีสุดให้จ่าคุก เพราะกระท่าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส่าหรับความผิดทีได้กระท่าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือทางอืนของรัฐ
(๘) เป็นผู้มีคุณสมบัติทัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
หมำยเหตุ ผู้ทีผ่านการเลือกสรรในวันทีท่าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิน
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้ส่าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก คอมพิวเตอร์ หรือทางอืนที
ก.ค.ศ.ก่าหนดให้ เป็น คุณสมบัติเฉพาะต่าแหน่งข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา
สังกัดส่านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยืนใบสมัครด้วยตัวเอง ทีโรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ถึง วันที 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิมเติมทีหมายเลข โทรศัพท์
093-132-8955
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด่า ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็นรูปถ่ายคราว
เดียวกัน ซึงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 3 รูป
(๒) ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนทีแสดงว่าเป็นผู้มี
คุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกทีเปิดรับสมัคร ฉบับจริง และส่าเนาภาพถ่ายจ่านวน 1 ฉบับ
โดยจะต้องส่าเร็จการศึกษา และได้อนุมัติจากผู้มีอ่านาจภายในวันเปิดรับสมัคร
(๓) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน้าสถานศึกษาทีตนเองปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี)
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมส่าเนา จ่านวน ๑ ฉบับ
/ (๕) ส่าเนา...
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(๕) ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน และส่าเนาทะเบียนบ้าน จ่านวนอย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ใน
ส่าเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค่ารับรองส่าเนาถูกต้องและลงชือก่ากับด้วย
(๖) ใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลของรัฐ ซึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(๗) หลักฐานอืน เช่น ใบส่าคัญการเปลียนชือตัว ชือสกุล ทะเบียนสมรส(ในกรณีหลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมส่าเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในกำรสมัคร
ผู้สมัครเข้ารั บการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็นผู้ มี
คุณสมบัติทัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส่าหรับต่าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้ว น ในกรณีทีมีความ
ผิ ดพลาดอัน เกิ ดจากผู้ ส มั ครไม่ว่ าด้ ว ยเหตุ ใดๆในใบสมัค ร หรือ คุณ วุฒิ การศึก ษาไม่ต รงตามวุฒิ ของ
ต่าแหน่งทีสมัคร เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลท่าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ
เลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ งนี้เป็น
โมฆะส่าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า จะประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารั บการเลือกสรร และก่าหนดวันเวลา สถานทีในการ
ป ร ะ เ มิ น ส ม ร ร ถ น ะ ใ น วั น ที 9 กุ ม ภ า พั น ธ์ พ . ศ . 2 5 5 9 ณ โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ฮ่ า ง ต่ า เ ว็ บ ไ ซ ต์
www.hangtamschool.ac.th และเว็ บ ไซต์ ส่ า นั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
www.cri2.obec.go.th
5. หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำและเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับต่าแหน่ง
ในวันที 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ดังนี้
1. ภำค ก ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป เวลำ 09.00 น. ถึง 10.30 น. สอบข้อเขียน
( คะแนนเต็ม 100 คะแนน )
- ความรู้ทัวไปเกียวกับความเคลือนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- ความรู้ความสามารถเกียวกับวิชาการศึกษา
- ความรู้ความสามารถเกียวกับวิชาเอก
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที2) พ.ศ.2545
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบส่านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. ภำค ข ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง เวลำ 13.00 น. ถึง 16.00 น.
- การสัมภาษณ์ ประเมินประวัติและประสบการณ์ ปฏิบัติจริง ความคิดริเริมสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
- ตรวจสอบความรู้ ประสบการณ์จากแฟ้มสะสมงาน (๕๐ คะแนน)
- สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน)
/ ๖.เกณฑ์...
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6. เกณฑ์กำรตัดสิน
1.ผู้ทีจะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้ องเป็นผู้ทีได้คะแนนการสอบข้อเขี ยนและการสอบสัมภาษณ์
ผ่านแต่ละภาคแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดล่าดับทีเรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล่าดับ ในกรณี
ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนความเหมาะสมกับต่าแหน่ง ถ้าคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจากล่าดับทีสมัคร
สอบ
2. การบรรจุและแต่งตั้งให้บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้ รับการคัดเลือกตามจ่านวนต่าแหน่งว่างทีประกาศไว้โดย
ไม่มีการขึ้นบัญชี
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า จะประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรรภายใน วันที 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
เวลา 09.00 น ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า เว็บไซต์ www.hangtamschool.ac.th และเว็บไซต์ส่านักงานเขตพื้นที
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 www.cri2.obec.go.th
8. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรให้มำรำยงำนตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์
ได้รับการจ้าง จ่านวน 1 อัตรา ผู้ทีผ่านการเลือกสรรในล่าดับที 1 ให้มารายงานตัวเพือจัดท่าสัญญาจ้างและเริม
ปฏิบัติหน้าที ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า ในวันที 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.259
9. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ในล่าดับที 1 จะต้องมาท่าสัญญา
จ้างเป็นพนักงานราชการ ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า ภายในวันที 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.255๙

(นายชูชาติ ชัยศรี)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่า
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ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทัวไป ต่าแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า ส่านักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
การเลือกสรรและการสรรหา
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
ประกาศรายชือผู้ผ่านการเลือกสรร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
และการสรรหา
รายงานตัว/จัดท่าสัญญาจ้างทีโรงเรียน 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

4
5
6

หมายเหตุ

3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สถานทีรับสมัคร / รายงานตัว
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า ส่านักงานเขต
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พื้นทีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

