ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
-----------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านปางอ้อย ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่อง การมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จานวน ๑
ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง วิชาเอก กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการ
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ตาแหน่ง ครูผู้สอนปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ตามทีผ่ ู้บังคับบัญชามอบหมาย
อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้อง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไป
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง

-๒(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
(๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอน
(๑) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
(๒) เป็ นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ครเข้า รับ การคั ดเลื อ กขอใบสมั ครและยื่ น สมั ครด้ว ยตนเองได้ ที่
โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน
๒๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๑๘๕๖-๒๘๐๔
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน ( Transcrip) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
(๖) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่า
ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
(๗) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
(๘) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาอื่น (ถ้ามี)
ทั้งนี้หลักฐานตามข้อ (๒) – (๘) ให้นาต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนาเอกสาร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

-๓๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบั ติทั่ว ไปและคุณสมบั ติเฉพาะส าหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิ ด พลาดอั น เกิ ด จากผู้ ส มั ค รไม่ ว่ า ด้ ว ยเหตุ ใ ดๆ หรื อ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต รงตามคุ ณ วุ ฒิ ข องต าแหน่ ง
ที่สมัครเลือกสรร อันมีผลทาให้ผู้สมัครเลือกสรรไม่มีสิทธิสมัครเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านปางอ้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร ในวันที่ ๑๑ กันยายน
๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
(http://www.cri2.obec.go.th/)
๕. หลักสูตรและวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตามหลักสูตรที่โรงเรียนกาหนด
๖. เกณฑ์การตัดสิน
การเลือกสรรพนักงานราชการ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะแต่ละภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ แต่เมื่อรวมกันแล้วทั้ง
ภาค ก ภาค ข และภาค ค จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สู งสุ ดจากมากไปหาน้ อยการจั ด จ้ างจะเป็นไปตามล าดั บคะแนนที่ส อบได้ ผู้ ที่ มีผ ลการประเมิ นความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะภาค ก. ภาค ค. และ ข. รวมกันมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้า
คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก. มากกว่า
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะภาค ก.
เท่ากัน ให้พิจารณากาหนดเลือกความรู้ความสามารถ ทักษะ หรือสมรรถนะในภาค ข. มากกว่า ให้เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนน ภาค ก และภาค ข ยังเท่ากัน ให้สมรรถนะในภาค ค. มากกว่า เป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนภาค ก ภาค ข และภาค ค. เท่ากันอีก ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรีย นบ้ านปางอ้อย จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่านการเลื อกสรรตามลาดับคะแนนสอบ
ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย
และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
(http://www.cri2.obec.go.th/) วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ โดยให้ขึ้นบัญชีรายชื่อดังกล่าวเป็นเวลา ๑ ปี
นับจากวันประกาศขึ้นบัญชีหรือมีการประกาศเลือกสรรครั้งใหม่ในตาแหน่งเดียวกัน
๘. การจัดทาสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของโรงเรียนบ้าน
ปางอ้อย โดยผู้ ที่ได้ รั บ การเลื อ กสรร ล าดับที่ ๑ จะต้องมารายงานตัว และทาสั ญญาจ้ าง ในวัน ที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย หากผู้ผ่านการเลือกสรร ไม่มา
รายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลาดับถัดไปมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ต่อไป

-๔ประกาศ

ณ วันที่ ๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายเดชา ประชุม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางอ้อย

ตารางกาหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
วันเดือนปี
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรรและการสรรหา
ทดสอบ / ประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรและการสรรหา
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

หมายเหตุ
สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /
รายงานตัว โรงเรียนบ้านปางอ้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

ตารางการประเมินสมรรถนะเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านปางอ้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
..................................................................................
ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ/ประเมิน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
- ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๑๐๐ คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ/ประเมิน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน

ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์)
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ/ประเมิน

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
เวลา ๑๓.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน

หมายเหตุ

เลขประจาตัวสอบ.................
ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
---------------------------------------๑. ชื่อ ………………………………………………...... นามสกุล ………………………………………………........
สัญชาติ ………………………... เชื้อชาติ …………………………..... ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต ……………………........... จังหวัด ……………………………....
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……………………………………………………………………………..................
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………..........
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล …………………………….............
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………….........
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………………...... วิชาเอก ………………...................……………...
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..................
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จานวน ๓ รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

 ใบรับรองแพทย์

 หนังสือรับรองการผ่านงาน

 อื่น ๆ ..................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………............
(………………………………………...........)
วันที่……………………………………………...............
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
.……………………………………….....
(……………………………………........)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ ……………………………….
คุณสมบัติถูกต้อง
.……………………………………….....
(……………………………………........)

