ประกาศโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………
ด้วยโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการประเภทพนักงาน
ราชการทัว่ ไป กลุ่ม งานบริ หารทัว่ ไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารจ้างของพนักงาน
ราชการ เรื่ อง หลัก เกณฑ์ วิธี ก าร เงื่ อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญญาจ้า ง
พนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่ องมอบอานาจการปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่
22 ธั น วาคม พ.ศ.2551 จึ ง ประกาศรั บ สมัค รบุ ค คลเพื่ อ สรรหาและเลื อ กสรรเป็ นพนั ก งานราชการ
โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่ อตำแหน่ ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ ำงงำน
ชื่ อตำแหน่ งครู ผ้ สู อน
- กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไป
- ขอบข่ายงานที่จะปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการสอน มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทาหน้าที่หลัก
ด้านการจัดการเรี ยนการสอนและการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษาวิเคราะห์
วิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม และจริ ยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
และปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง
- อัตราว่างจานวน 1 อัตรา คือ วิชาเอก สังคมศึกษา
- ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
- สิ ทธิ ประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ระยะเวลาจ้างให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินงบประมาณ พ.ศ.2559
2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ำรับกำรเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.2535
5. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อทางอื่นของรัฐ
8. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
คุ ณ วุฒิ ที่ ใ ช้ส าหรั บ การเลื อ กสรรต้อ งเป็ นคุ ณ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้ เ ป็ นคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ข้า ราชการครู แ ละบุ ค คลากรทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครู และบุคคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2546 กาหนด และต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง
ที่โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2558
เวลา 08.30 – 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานทีต่ ้ องยื่นพร้ อมใบสมัคร
1. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่ งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
2. คุณสมบัติการศึกษา เช่น ปริ ญาญัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริ ง และสาเนาภาพถ่ายจานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้อนุมตั ิ
จากผูม้ ีอานาจภายในวันเปิ ดรับสมัคร
3. หนังสื อรับรองการปฏิบตั ิงานจากหัวหน้าสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบตั ิงานอยู่
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ซึ่งออก
โดยคุรุสภา
5. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่ายจานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
6. ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
7. หลักฐานอื่น เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่ อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส(ในกรณี หลักฐานในการสมัคร
ไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ

3.3 เงื่อนไขในการสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ งและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่
ว่าด้วยเหตุใดๆในใบสมัคร หรื อคุ ณวุฒิการศึ กษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่ งที่ สมัคร เข้ารั บการสรรหาและ
เลือกสรร อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใดๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนจะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารั บการเลื อกสรร และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิ น
สมรรถนะในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th/th/index.php
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง จะทาการเลือกสรรในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. สอบข้ อเขียน ( คะแนนเต็ม 50 คะแนน )
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
- หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- ความรู้ดา้ นภาษาไทย
- ความรู้ดา้ นวิชาเอก
- ความรู้ดา้ นการศึกษาหรื อวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด้านการสอน
2. ภาค ข เวลา 13.00 น. ถึง16.00 น. สอบสั มภาษณ์ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริ บ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

6. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือเป็ นผูผ้ า่ นการเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละ
ภาคแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับในกรณี ที่คะแนน
รวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก
7. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรรภายใน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559
เวลา 09.00 น ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
http://www.cri2.obec.go.th/th/index.php โดยขึ้นบัญชีผผู้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ประกาศขึ้นบัญชี
8. การเรี ยกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ มารายงานตัว
1. การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการเลือกสรรเป็ นการเรี ยก
ตัวผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการจ้าง จานวน 1 อัตรา ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในลาดับที่ 1 ให้มารายงานตัว
ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559
2. การเรี ยกตัวครั้งต่อไป หากมีตาแหน่งว่าง โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง จะเรี ยกตัวเรี ยงตามลาดับที่ โดยวิธี
ส่ งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูใ่ นใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
9. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรในลาดับที่ 1 จะต้องมาทาสัญญา ณ โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง ภายใน
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2559
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2558

(นางสาวพุธดา ชัยชมภู)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง

ที่
1
2
3
4
5
6
7

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนบ้านห้วยม่วง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต2
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร
รายงานตัว
จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

21 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2558
21 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2558
30 ธันวาคม พ.ศ.2558
5 มกราคม 2559
8 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559

