ประกาศโรงเรียนริมวัง1
เรื่อง แก้ไขเพิม่ เติมประกาศการรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่ งครู พเี่ ลีย้ ง
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
----------------------ด้วยโรงเรี ยนริ มวัง1 อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย ส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึกษา
เชี ยงราย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่ งครู พี่เลี้ ยงเด็ก ฉะนั้น
อาศัยอานาจ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2547
ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และการกาหนดลักษณะงานและคุ ณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่ อง มอบอานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที 22 ธันวาคม
พ.ศ.2551 ซึ งให้ผอู้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิ ราชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสาหรับ
พนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมี รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
ชื่อตาแหน่ ง ครู พี่เลีย้ ง
- กลุ่มงาน กลุ่มงานบริ การ
ขอบข่ ายของงานทีร่ ับสมัคร
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การพัฒนาผูเ้ รี ยน ปฏิบตั ิงานทาง
วิชาการของสถานศึกษา และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
2. ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ
2.1ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดว้ ยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2.3 ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
2.4ปฏิบตั ิดา้ นอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่างจานวน 1 อัตรา คือ ครู พเี่ ลีย้ ง โรงเรียนริมวัง1
- ค่ าตอบแทน 10,430 บาท/เดือน
-สิ ทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. คุณสมบัติผ้ มู ีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3.ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
4.ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535
5.ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6.ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
7.ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
พนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง ครู พเี่ ลีย้ ง
ผูม้ ีสิทธิ สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานราชการทัว่ ไปตาแหน่งครู พี่เลี้ยงโดย
คุณวุฒิที่ใช้สาหรับการเลือกสรรต้องมีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
3. กาหนดการรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรี ยนริ มวัง1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-16.00 น.
ในวันเวลาราชการ
3.2. หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ งถ่าย
ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช่น ระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่
สมัคร ฉบับจริ ง และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้อนุ มตั ิจากผูม้ ีอานาจ
ภายในวันปิ ดรับสมัคร

3. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
4.ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
5.หลักฐานอื่ น เช่ น ใบสาคัญการเปลี่ ยนชื่ อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัค รเข้า รั บ การเลื อ กสรรจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รอง ตนเองว่า เป็ นผู ้มี
คุ ณ สมบัติ ท ั่ว ไป และคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมัค รจริ ง และจะต้อ งกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร เข้ารับการสรรหา
และเลือกสรร อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลื อกสรรครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้ องสิ ทธิ ใด ๆ ไม่ได้
ทั้งสิ้ น
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการสอบ
จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการสอบ ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรี ยนริ มวัง1 และ
เว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th
5.หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนริ มวัง1 จะทาการเลือกสรรในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ดังนี้

1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. สอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
1.1 ความสามารถทัว่ ไป
-ความสามารถด้านตัวเลข การสรุ ปผลเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ
-ความสามารถด้านภาษาไทย
-ความสามารถด้านเหตุผล

1.2ความรอบรู้
-ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบนั
-ด้านนโยบายรัฐเกี่ยงกับเกี่ยวกับการศึกษา
-ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
-ด้านวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณี ทอ้ งถิ่น

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติราชการ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๘
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
-พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2547และแก้ไข
เพิ่มเติม

ความรู้ เฉพาะตาแหน่ งทีเกีย่ วข้ องกับการปฏิบัติงาน
- หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
- หลักสู ตรการจัดการเรี ยนการสอน
- การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
- จิตวิทยาการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
ภาค ข เวลา 13.00 น. เป็ นต้ นไป สอบสั มภาษณ์และความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละ
ภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับในกรณี ที่
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก การตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
7.การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนริ มวัง1 จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการการเลือกสรรภายในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรี ยนริ มวัง1 และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
http://www.cri2.obec.go.th โดยขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ประกาศขึ้น
บัญชี

8.การเรี ยกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ มารายงานตัว
1. การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลื อกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชี ผผู ้ ่านการเลื อกสรรเป็ นการ
เรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิได้รับการจ้าง จานวน 1 อัตรา ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยน
ริ มวัง1 ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559
2. การเรี ยกตัวครั้งต่อไป หากมีตาแหน่งว่าง โรงเรี ยนริ มวัง1 จะเรี ยกตัว เรี ยงลาดับที่ โดยวิธีส่ง
จดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูใ่ นใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
9. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรในลาดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนริ มวัง1 ภายในวันที่
6 มกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ว่าที่พ.ต.
( ธวัชชัย เต็มคา )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนริ มวัง 1

ปฏิทนิ การเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการ ตาแหน่ งครู พเี่ ลีย้ ง
โรงเรียนริมวัง1 สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

18 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558
21 - 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ในวันเวลาราชการ

1

ประกาศรับสมัคร

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร

28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

4 มกราคม พ.ศ. 2559

5

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร

5 มกราคม พ.ศ. 2559

6

รายงานตัว

ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

7

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

ภายในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2559

ใบสมัครสอบพนักงานราชการตาแหน่ ง ครู พเี่ ลีย้ ง
โรงเรียนริมวัง ๑
----------------------------------------

เลขประจาตัวสอบ _________
๘๘.....................

๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
๔. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
๕. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
๖. สาเร็ จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับชั้น/หรื อเทียบเท่า..........................................................
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา ……………..………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู ้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รู ปถ่าย ขนาด 1× 1.5 นิ้ว จานวน ๓ รู ป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ..........................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถกู ต้อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูส้ มัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

