ประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าบงท้ าวแก่นจันทน์
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
-------------------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการ
ทัว่ ไป กลุ่ มงานบริ หารทัว่ ไป ฉะนั้น อาศัย อานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง
หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสั ญญาจ้างของพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552อาศัยอานาจตามคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่ อง มอบอานาจการปฏิ บตั ิราชการแทนเกี่ ยวกับ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึ งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็ นพนักงาน
ราชการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
1.1 กลุ่มงาน บริ หารงานทัว่ ไป
1.2 ชื่อตาแหน่ง ครผ ูสผ ้ อน
1.3 ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบตั ิ
1.3.1 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรผ ้ของูผเ้ รี ยนด้วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน้นูผเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาูผเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบูผป้ กครองและระบบดผแลช่วยเหลือนักเรี ยน
1.3.5 ปฏิบตั ิงานประสานความร่ วมมือกับูผป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วมพัฒนาูผเ้ รี ยน
ตามศักยภาพ
1.3.6 ปฏิบตั ิงานประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 อัตราว่าง ครผ ูสผ้ อน วิชาเอก พลศึกษา จานวน 1 อัตรา
1.5 ค่าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน
1.6 สิ ทธิ ประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็ นไปตามสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
1. มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
3.ไม่เป็ นูผม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535
4.ไม่เป็ นูผด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
5.ไม่เป็ นูผเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความูิดทางอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความูิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความูิดลหุโทษ
6. ไม่เป็ นูผเ้ คยถผกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
7. ไม่เป็ นภิกษุ สามเณร นักพรต หรื อนักบวช
8. มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
คุ ณ วุ ฒิ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การคัด เลื อ กต้อ งเป็ นคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ เ ป็ นคุ ณ สมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง ข้า ราชการครผ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็ นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครผ และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 กาหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครผ
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานทีร่ ับสมัคร ูผป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
ที่โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา
08.30 - 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
3.2. หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
1. รผ ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว เป็ นรผ ปถ่ายคราวเดียวกัน ซึ่ ง
ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รผ ป
2. คุ ณวุฒิการศึกษา เช่ น ปริ ญญาบัตร และระเบียนแสดงูลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นูผม้ ีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริ ง และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้อนุ มตั ิ
จากูผม้ ีอานาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
3. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยผ่
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครผ หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ซึ่งออกโดย
คุรุสภา

5.บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ 1 ฉบับ ทั้งนี้
ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับใหู้สผ ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถผกต้องและลงชื่อกากับด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอื่ น เช่ น ใบสาคัญการเปลี่ ยนชื่ อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ูผส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับูิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นูผม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถผกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความูิดพลาดอันเกิดจากูผส้ มัคร
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครการคัดเลือก อันมีูลทาใหู้สผ ้ มัครไม่มี
สิ ทธิ เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็ นโมฆะสาหรับูผน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่ อูผม้ ีสิทธิ เข้ารับการคัดเลื อก และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ และ เว็บไซด์โรงเรี ยน
บ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ หรื อเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมเชียงราย เขต 2
5.หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ จะทาการคัดเลือกในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. สอบข้ อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติคุม้ ครองเด็ก พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- หลักสผ ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครผ และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- นโยบายของรัฐบาล สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ
และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ความรผ ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบนั
- ความรผ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบทาเนียมประเพณี ไทย
- ความรผ้ดา้ นการศึกษาหรื อวิชาชีพครผ
- ความสามารถทางด้านการสอน

- ความรผ้ทางด้านวิชาเอก พละศึกษา
- ความรผ้ดา้ นภาษาไทย
- ความรผ้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน
2. ภาค ข เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. สอบสัมภาษณ์และความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ
ไหวพริ บ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ์ การตัดสิ น
ูผท้ ี่จะถือเป็ นูผู้ า่ นการคัดเลือก จะต้องเป็ นูผท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ ู่านแต่ละ
ภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากูผไ้ ด้คะแนนรวมสผ งสุ ดลงมาตามลาดับในกรณี ที่คะแนนรวม
เท่ากันทุกภาค ให้ดผคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก
7. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ จะประกาศรายชื่ อูผู้ า่ นการการคัดเลือก ภายในวันที่ 25 ธันวาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่ นจันทน์ หรื อเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชี ยงรายเขต 2 โดยขึ้นบัญชี ููผ ้ ่านการสรรหาและคัดเลือก เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ประกาศขึ้ น
บัญชี
8. การเรี ยกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้ มารายงานตัว
1. การเรี ยกตัวูผู้ า่ นการคัดเลือก ในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีููผ ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเรี ยก
ตัวูผม้ ีสิทธิได้รับการจ้าง จานวน 1 อัตรา ูผท้ ีู่า่ นการคัดเลือก ในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยนบ้าน
ป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
2. การเรี ยกตัวครั้งต่อไปหากมีตาแหน่งว่างโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์จะเรี ยกตัวเรี ยงลาดับที่
โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยผใ่ นใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
3. การยกเลิกูผไ้ ด้รับการคัดเลือก
3.1 ูผน้ ้ นั ขอสละการแต่งตั้ง
3.2 ูผน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด
3.3 ูผน้ ้ นั ไม่อาจมาทาสัญญาจ้างตามกาหนด
3.4กรณี ตรวจสอบภายหลังพบว่าูผไ้ ด้รับการคัดเลือกเป็ นูผข้ าดคุณสมบัติโรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ท้าวแก่นจันทน์จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรี ยกร้องสิ ทธิ์ ใดๆไม่ได้ท้ งั สิ้ น

9. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ูผู้ า่ นการคัดเลือกในลาดับที่ 1 จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ในวันที่
28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายเกษม ดวงงาม)
ูผอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์

ปฏิทนิ การเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
โรงเรียนบ้ านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อูผม้ ีสิทธิ์ สอบ

22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

4

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

5

ประกาศรายชื่อูผู้ า่ นการคัดเลือก

25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

6

รายงานตัว

28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

7

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

15 - 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หมายแหตุ

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครสอบพนักงานราชการทัว่ ไป
.....................
โรงเรียนบ้ านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------

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. ที่อยผป่ ั จจุบนั เลขที่ ………………. ถนน ………………..…ตาบล ………………………………….……
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ………………….…………เบอร์โทร…………………………..
๖. สาเร็ จการศึกษาชั้นสผ งสุ ดจากสถาบัน ……………………..……………………ปี พ.ศ……………………
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา …………….……..................วิชาเอก ………………............................
มีคุณวุฒิ ความรผ้พิเศษคือ ……………………………………………………………………………………
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครผ หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ์
สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิแล้ว
ใบรายงานูลการศึกษา (Transcript) รผ ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รผ ป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นูผม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถผกต้อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อูผส้ มัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของูผส้ มัครแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของูผส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ถผกต้อง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถผกต้อง
………………………………………
(……….……………………………)
………………………………………
(………………..……………………)

