ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
ที่ 1/2558
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อาเภอเวียงป่าเป้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 44/2549 สั่ง ณ วันที่ 23 มกราคม 2549 และที่ 68/2550
สั่ง ณ วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2550 เรื่อง มอบอานาจการสั่ง ให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่น จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง
ครูพี่เลี้ยง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
1.2 กลุ่มงานบริการ
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับ โดยประสานกับทางโรงเรียน
และครูผู้สอนให้คาแนะนาปรึกษาในด้านการเรียน ดูแลทบทวนบทเรียน
1.3.2 กากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัย
1.3.3 การเตรียมความพร้อมและการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์
1.3.4 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามพัฒนาการเด็ก
1.3.5 ปฏิบัติตนตามแบบแผนและระเบียบของทางราชการ
1.3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย
1.4 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรา ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
1.5 ค่าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท
1.6 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547)
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ,
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูพี่
เลี้ยง โดยคุณวุฒิที่ใช้สาหรับการเลือกสรรต้องมีคุณวุฒิตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง
ได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
3.2.2 เอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน เช่น ใบแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครพร้อมสาเนา 1 ฉบับ
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง
3.2.4 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับพร้อมหลักฐานฉบับจริง
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พร้อมสาเนา จานวน
1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง และลงชื่อกากับ ในเอกสารที่สาเนาเพื่อ
ประกอบการสมัครเข้ารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเอกสารที่แนบไม่มี คารับรองสาเนา
ถูกต้อง โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร หรือไม่รับสมัคร โดยผู้สมัครไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ในภายหลัง

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และสถานที่เลือกสรร ในวันที่ 21
ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในและทางเว็บไซต์ สพป.ชร.2
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการเลือกสรรจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้านต่าง ๆ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้
คะแนนรวมจากสูงลงมาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่า อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้
ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลาดับที่คะแนนสอบ จากมากไปหา
น้อย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในและทางเว็บไซต์ สพป.ชร.2 โดยจะทาสัญญาจ้าง
กับบุคคลที่สอบได้ลาดับที่ 1 โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้มีกาหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการเลือกสรรและ
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้าง ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดในกาหนดและจะได้รับค่าจ้างตาม
อัตราค่าจ้างของพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่งครูพเี่ ลี้ยง และจะสั่งจ้างในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้าน
ห้วยหินลาดใน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
( นางพัฒนา กิติลือ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

รายละเอียดประกอบการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558
***********
หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1(100 คะแนน )
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เฉพาะตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การดูแล เกี่ยวกับเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
4. จิตวิทยาการศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สมรรถนะที่ 2
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (50 คะแนน)
จะประเมินคุณลักษณะบุคคลให้เหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต เกี่ยวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมีปฏิสัมพันธ์ สมรรถนะ
และวิธีการประเมิน
วัน เวลา
วันที่ 22 ธันวาคม2558
เวลา 09.00 – 10.00 น.
เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป

สมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เฉพาะตาแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน
สมรรถนะที่ 2
การสอบสัมภาษณ์

รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
100
50

วิธีการประเมิน
สอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์

150

ปฏิทินดาเนินการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานราชการ
โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน อาเภอเวียงป่าเป้า
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่
วัน เดือน ปี
1 วันที่ 14 ธันวาคม 2558
2 วันที่ 14-18 ธันวาคม 2558
ในวัน และเวลาราชการ
3 วันที่ 21 ธันวาคม 2558

รายการปฏิบัติ
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัครที่โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

4 วันที่ 22 ธันวาคม 2558

- ประเมินสมรรถนะที่โรงเรียนบ้านห้วย
หินลาดใน
1 สอบข้อเขียน
2 สอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการเลือกสรร

5 ภายในวันที่ 25 ธันวาคม
2558
6 วันที่ 28 ธันวาคม 2559

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
เลือกสรร

- รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ที่โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน
* การทาสัญญาจ้างให้จัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน ดังนี้
1. สาเนาใบปริญญาบัตร 5 ชุด
2. สาเนาใบรายงานผลการศึกษา 5 ชุด
3. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู 5 ชุด
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 5ชุด
5. สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
สาขาเวียงป่าเป้า 5 ชุด
6. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ/ใบทะเบียน
สมรส(ถ้ามี) อย่างละ 5 ชุด

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคลากร
คณะกรรมการ
รับสมัคร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
คณะกรรมการ
ประเมิน
สมรรถนะ
งานบุคลากร
งานบุคลากร

หมายเหตุ

