ประกาศโรงเรียนบานผาแดงหลวง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
----------------------ดวยโรงเรียนบานผาแดงหลวง ประสงคจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป กลุมงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัย
อํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการโรงเรียนบานผาแดงหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ชื่อตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
ชื่อตําแหนง ครูผูสอน
- กลุมงานบุคลากร
- ขอบขายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทําหนาที่หลัก
ดานการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห
วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม และจริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
และปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ
- อัตราวางจํานวน 1 อัตรา วิชาเอกทั่วไป
คาตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
- สิทธิประโยชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1. 1 มีสัญชาติไทย
2.1.2
มีอายุไมต่ํากวา 18 ป
2.1.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย

2.1.4 ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ.2535
2.1.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค
การเมือง
2.1.6 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก ไลออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร
2.1.9 สงแฟมผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
คุณวุฒิที่ใชสําหรับการเลือกสรรตองเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กําหนดใหเปนคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่ง ตองเปนไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
กําหนด และตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3.การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง
ที่โรงเรียนบานผาแดงหลวง ระหวางวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2558 - วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2558 ในวันและเวลา
ราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.1 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1×1.5 นิ้ว เปนรูปถาย
คราวเดียวกัน ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิ
ทาง การศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ
โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร
3.2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ซึ่งออกโดยคุรุสภา
3.2.4 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวนอยางละ
1 ฉบับ ทั้งนี้ในสําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง
และลงชื่อกํากับดวย
3.2.5 ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน 1 เดือน
3.2.6 หลักฐานอื่น เชน ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐาน
ในการสมัครไมตรงกัน) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหนาสถานศึกษาที่ตนเอง
ปฏิบัติงานอยู (ถามี) พรอมสําเนาภาพถาย อยางละ 1 ฉบับ

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง ซึ่งจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบ
สมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวย
เหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงที่สมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขา
รับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น จะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมไดทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และกําหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะภายในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบานผาแดงหลวง และเ ว็บไซต สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th/
5.หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบานผาแดงหลวง จะทําการเลือกสรรในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- ความรูทั่วไปเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
เหตุการณปจจุบัน
- ความรูดานภาษาไทย
- ความรูทางดานภาษาตางประเทศ
- ความรูดานการศึกษาหรือวิชาชีพครู
2. ภาค ข เวลา 13.00 น. - 16.00 น. สอบสัมภาษณและความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ
ไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
3. แฟมสะสมผลงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนการสอบขอเขียนการสัมภาษณ ผานแตละ
ภาครวมแลวไมต่ํากวารอยละ 60 โดยจะจัดลําดับที่เรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีที่คะแนน
รวมเทากันทุกภาค ใหดูคะแนนขอเขียน ถาคะแนนขอเขียนเทากัน ใหเรียงลําดับจากการรับสมัคร

7. การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรียนบานผาแดงหลวง จะประกาศรายชื่อผูผานการการเลือกสรรภายในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนบานผาแดงหลวง และเว็บไซตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 2
เขต 2 http://www.cri2.obec.go.th/ โดยขึ้นบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร เปนเวลา 1 ป นับแตวัน
ประกาศขึ้นบัญชี
8. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรใหมารายงานตัว
8.1 การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรในครั้งแรก ใหถือวาประกาศขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนการ
เรียกตัวผูมีสิทธิไดรับการจาง จํานวน 1 อัตรา ผูที่ผานการเลือกสรรในลําดับที่ 1 ใหมารายงานตัว ณ โรงเรียน
บานผาแดงหลวง ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558
8.2
การเรียกตัวครั้งตอไป หากมีตําแหนงวาง โรงเรียนบานผาแดงหลวงจะเรียกตัว โดยเรียงลําดับที่
และสงจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูในใบสมัคร กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา 15 วัน
9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรในลําดับที่
กรกฎาคม พ.ศ. 2558

1 จะตองมาทําสัญญาจาง ณ โรงเรียนบานผาแดงหลวง ภายในวันที่ 1

ประกาศ ณ วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายสมพิธ บุณโยทยาน)
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการโรงเรียนบานผาแดงหลวง

ปฏิทินการเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนชุมชนบานผาแดงหลวง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ป

1

ประกาศรับสมัคร

3 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

2

รับสมัคร

8 – 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

3

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

4

สอบขอเขียน สอบสัมภาษณ

23 มิถุนายน พ.ศ. 2558

5

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

26 มิถุนายน พ.ศ. 2558

6

รายงานตัว

30 มิถุนายน พ.ศ. 2558

7

จัดทําสัญญาจางที่โรงเรียน

1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

หมายแหตุ

เลขประจําตัวสอบ...........................

ใบสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนบานผาแดงหลวง

******************************************************************
1. ชื่อ ……………………………………………………………………… นามสกุล …………………………..………………………………..
สัญชาติ ………………..….………… เชื้อชาติ …………………...……………. ศาสนา …………………….…………………………
2. เกิดวันที่ ………………. เดือน ...........…………….………… พ.ศ. .………….... อายุถึงวันรับสมัคร ………………………ป
3. เกิดที่ตําบล/แขวง …………….……..……… อําเภอ/เขต ……………..………………. จังหวัด ………………..……………….
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………..……………….………………………………………………………………….
ออก ณ สํานักงาน ………………………………..……………. เมื่อวันที่ …..……… เดือน ……..…..………… พ.ศ. ……...….
5. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ……..………… ถนน …………………….…………… ตําบล/แขวง ……………………….………………….
อําเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด ………………..…….…………… เบอรโทรศัพท ..............…………………..
6. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………………..…………..…… ป พ.ศ. …………………
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………….…………………….. วิชาเอก …………………..........................……………..
มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษ ………….……………………………………..……………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้ถูกตอง
และเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูสมัคร ……………………………………………..
( ………………………………………… )
วันที่ …………………………………..
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว
 ถูกตอง
 ไมถูกตอง
………………………………………
( …………………………………… )

เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
 คุณสมบัติถูกตอง
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ ………………………..
………………………………………
( …………………………………… )

