ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย
เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ตาแหน่งครูผู้สอน
โดยอาศัย อานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการคัดเลือกพนักงานราชการและแบบ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1626/2551 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอานาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
พนักงานราชการ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแม่ปูน
หลวง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กลุ่มงาน ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อกลุ่มงาน

บริหารทั่วไป

ชื่อตาแหน่ง

ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการพัฒนาของผู้เรียน เพื่อนาไปพัฒนาการเรียนการสอน
5. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และวิชาที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
6. ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีตามระเบียบ จรรยาบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด
7. พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคั ญ เช่น จัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ วิจัย นวัตกรรม สื่อ โครงงาน เอกสารการเรียนและเอกสารวิชาการที่
เกี่ยวข้อง ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ครูให้เต็มความสามารถเพื่อมุ่งคุณภาพผู้เรียนและโรงเรียน
8. ส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามของผู้เรียน
9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย

อัตราว่าง

1 อัตรา

ค่าตอบแทน

18,000 บาท

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2552
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทาสัญญา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นผู้ไร้ ความสารถ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2535
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุ ก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ในสาขาวิชาภาษาไทย
2.2.2 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
2.2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 หรือใบแทนหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนบ้านแม่ปูน
หลวง ตาบลเวียง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2558 ถึง วันที่ 24 เมษายน
2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ในเวลาราชการ) หรือ โทร. 091-032-5455

4. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
4.1 สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ (หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภารับรอง)
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1X1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ ,หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ- ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) (เอกสารทุกฉบับให้นาเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย)
5.เงื่อนไขการรับสมัคร
1. ผู้ สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในในใบสมัครให้ ถูกต้องและ
ครบถ้วน
2. ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
3. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆ
การคัดสรรครั้งนี้ถือว่าเป็นโมฆะทันทีสาหรับผู้นั้น
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ วันที่ 27 เมษายน
2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง หรือ ทางเว็บไซด์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2
7.วัน เวลา สถานที่และตารางสอบ
จะทาการสอบคัดเลือกและประเมินคุณลักษณะของบุคคล เพื่อพิจารณาความเหมาะสมโดย
การสอนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและภาคความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 28 เมษายน 2558

เวลา

หลักสูตรที่สอบ

09.30 – 10.30 น.

ภาค ก

คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
50

สอบข้อเขียน

50

สอบข้อเขียน

50

สัมภาษณ์

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
10.30 – 11.30 น.

ภาค ข
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

13.00 น. เป็นต้นไป

ภาค ค
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) และ
ประเมินจากประสบการณ์เดิม

เกณฑ์การตัดสิน
9.1 การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
9.2 ต้องได้คะแนนใน ภาค ก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 และ ภาค ข ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
9.3 ต้องได้คะแนนรวมทั้ง ภาค ก ภาค ข และภาค ค รวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9.4 จะประกาศจัดล าดับจากผู้ผ่ านเกณฑ์ที่มีคะแนนรวมจากมากไปน้อย หากคะแนนรวม
เท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ภาค ก สูงกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนใน ภาค ข สูงกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน
ภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8. การประกาศผล
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย
เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ในวัน 30 เมษายน 2558 โดยจะประกาศจัดลาดับจากผู้ผ่านเกณฑ์ที่
มีคะแนนรวมจากมากไปน้อย หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน ภาค ก สูงกว่าอยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนใน ภาค ข สูงกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้
คะแนนภาค ข เท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่
สิ้นสุด

9. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
การเลือกสรร จะเลือกสรรเป็นคราว ๆ ไป ไม่มีการขึ้นบัญชี โดยจะประกาศผู้ผ่านการ
คัดเลือกที่ได้คะแนนรวมผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และให้ผู้ได้คะแนนลาดับที่ 1 มารายงานตัวและทาสัญญา
จ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง ถ้าผู้ที่ได้รับการ
เลือกสรรในลาดับที่1 ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกผู้ที่ผ่านเกณฑ์
ในลาดับต่อไปมาทาสัญญาแทน
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

ให้ผู้ได้คะแนนลาดับที่ 1 ตามที่ประกาศผลการเลือกสรรของทางโรงเรียนบ้านแม่ปูน
หลวง มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้าน
แม่ปูนหลวง กับผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวงโดยผู้อานวยการโรงเรียนเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้าง
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่องการมอบอานาจในการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2551
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลงชื่อ

(นายสุมน ถาเตรียม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง

หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านแม่ปูนหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 )
ลงวันที่ 28 เมษายน 2558
....................................................................................................................
หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สมรรถนะ ภาค ก และ ภาค ข
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
(50 คะแนน)
1.สังคมเศรษฐกิจการเมือง เหตุการณ์ ปัจจุบัน
2.ความสามารถด้านเหตุผล ตัวเลข
3.ความสมารถด้านภาษา
ภาค ข ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (50 คะแนน)
1.ความรู้เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับทางด้าน ภาษาไทย
2.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
4.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
5.พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
7.หลักการศึกษา
8.หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
9.การจัดกระบวนการเรียนรู้
10.จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
11.สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
12.การวัดและประเมินผลการศึกษา
สมรรถนะ ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( 50 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์
1.บุคลิกภาพ
(10คะแนน)
2.ความรอบรู้เกี่ยวกับการศึกษา (10คะแนน)
3.การแก้ปัญหา
(10คะแนน)
4.วิสัยทัศน์
(10คะแนน)
5.เอกสาร/แฟ้มสะสมงาน
(10คะแนน)

