ประกาศโรงเรียนบานโปง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน&งครูพี่เลี้ยง
------------------------ดวยโรงเรียนบานโปง อําเภอปาแดด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ประสงค(จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเป,นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ.มงานบริการ ตําแหน.ง
ครูผูสอน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ(วิธีการและ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5
กุมภาพันธ( 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ.มงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ( ๒๕๔๗ และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป,นพนักงานราชการ จํานวน 1 ตําแหน.ง โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้
1. ชื่อตําแหน&ง กลุ&มงาน และรายละเอียดการจางงาน
1.1 ตําแหน.ง ครูพี่เลี้ยง
1.2 กลุ.มงานบริการ
1.3 ขอบข.ายงานที่จะใหปฏิบัติ
1.3.1 ดูแลในเรื่องการเรียนของเด็กตามการศึกษาภาคบังคับ โดยประสานกับทาง
โรงเรียน และครูผูสอนใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเรียน ดูแลทบทวนบทเรียน
1.3.2 กํากับดูแลในเรื่องการเรียนการสอนของเด็กระดับปฐมวัย
1.3.3 การเตรียมความพรอม และการจัดทําแผนการจัดประสบการณ(
1.3.4 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมตามพัฒนาการเด็ก
1.3.5 ปฏิบัติตนตามแบบแผน และระเบียบของทางราชการ
1.3.6 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผูบริหารสถานศึกษามอบหมาย
1.4 อัตราว.าง จํานวน 1 อัตรา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบานโปง
1.5 ค.าตอบแทน เดือนละ 10,430 บาท และค.าครองชีพตามสิทธิที่พึงได
1.6 สิทธิประโยชน( ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจาง ตามระบุในสัญญาจาง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป (หมวด 1 ขอ 8 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว&าดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547)
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม.ต่ํากว.าสิบแปดปK
2.1.3 ไม.เป,นบุคคลลมละลาย
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2.1.4ไม.เป,นผูมีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟMNนเฟOอน ไม.สมประกอบ หรือเป,นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว.าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.5ไม.เป,นผูดํารงตําแหน.งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.1.6ไม.เป,นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต.เป,นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม.เป,นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล.ออกจากราชการ ,
รัฐวิสาหกิจ หรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม.เป,นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผูที่ผ.านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม.เป,นขาราชการหรือลูกจางของส.วนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส.วนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&ง
ผูมีสิทธิสมัครจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน.งของพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน.ง
ครูพี่เลี้ยง โดยคุณวุฒิที่ใชสําหรับการเลือกสรรตองมีคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาอื่นที่เทียบเท.า หรือคุณวุฒิที่สูงกว.า(หากผูมาสมัครมีใบ
ประกอบวิชาชีพครู และมีวุฒิทางการศึกษาวิชาเอกการปฐมวัย หรือประสบการณ(การสอนระดับปฐมวัยจะ
ไดรับการพิจารณาเป,นพิเศษ)
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค(จะสมัครเขารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร
ดวยตนเองไดที่ โรงเรียนบานโปงระหว.างวันที่ 1 – ๗ กรกฎาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ.ายหนาตรง ไม.สวมหมวกและไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 1X 1.5 นิว้
โดยถ.ายมาแลวไม.เกิน 6 เดือน ซึ่งถ.ายในครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
3.2.2 หนังสือแสดงผลการเรียน เช.น ประกาศนียบัตร หนังสือรับรองวุฒิบัตร
และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว.าเป,นผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน.งที่สมัครพรอมสําเนาภาพถ.าย 1
ฉบับ
3.2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับพรอมหลักฐานฉบับจริง
3.2.4 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับพรอมหลักฐานฉบับจริง
3.2.5 ใบรับรองแพทย( ซึ่งออกใหไม.เกิน 1 เดือน และแสดงว.าไม.เป,นโรคตองหาม
ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว.าดวยโรค พ.ศ. 2549
3.2.6 หลักฐานอื่น ๆ เช.น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล พรอม
ภาพถ.าย จํานวน 1 ฉบับ ( ถามี )
ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงชื่อกํากับ ในเอกสารที่สําเนา
เพื่อประกอบการสมัครเขารับการเลือกสรรทุกฉบับ หากตรวจสอบพบภายหลังว.าเอกสารที่แนบไม.มี
คํารับรองสําเนาถูกตอง โรงเรียนบานโปงขอสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณารับสมัคร หรือไม.รับสมัคร โดย
ผูสมัครไม.สามารถเรียกรองสิทธิใด ๆ ในภายหลัง
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
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ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว.าเป,นผูมี
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต.าง ๆในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไม.ว.าดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม.ตรงตาม
คุณวุฒิของตําแหน.งที่รับสมัคร อันมีผลทําใหไม.มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล.าว ใหถือว.าการรับสมัคร
และการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เป,นโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
โรงเรียนบานโปงจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร และสถานที่เลือกสรร ในวันที่
8 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบานโปงและทางเว็บไซต( http://www.cri2.obec.go.th/
5. หลักเกณฑ>และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะดวยวิธีการตามรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต. เวลา 09.๐0 น.เป,นตนไป
6. เกณฑ>การตัดสิน
ผูเขารับการเลือกสรรจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะดานต.าง ๆ ไม.ต่ํากว.ารอยละ 60
โดยเรียงลําดับผูที่ไดคะแนนรวมจากสูงลงมาต่ํา หากคะแนนเท.ากันใหผูที่ไดคะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว.า
เป,นผูอยู.ในลําดับที่สูงกว.า หากคะแนนเท.ากันอีก ใหผูที่ไดคะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว.า อยู.ในลําดับที่สูง
กว.า ถายังไดคะแนนเท.ากันอีก ก็ใหผูที่ไดรับหมายเลขประจําตัวสอบก.อนเป,นผูอยู.ในลําดับที่สูงกว.า การจัด
จางจะเป,นไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผ&านการเลือกสรร
โรงเรียนบานโปงจะประกาศรายชื่อผูผ.านการเลือกสรรตามลําดับที่คะแนนสอบ จากมากไปหานอย
ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบานโปงและทาง เว็บไซต( ttp://www.cri2.obec.go.th/โดย
จะทําสัญญาจางกับบุคคลที่สอบไดลําดับที่ 1 โดยขึ้นบัญชีผูผ.านการเลือกสรรไดมีกําหนด 1 ปK นับแต.วัน
ประกาศผลการเลือกสรร และบัญชีรายชื่อดังกล.าวใหเป,นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบ 1 ปK นับแต.วันขึ้น
บัญชีหรือนับแต.วันประกาศรับสมัครในตําแหน.งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม.แลวแต.กรณี
8. การทําสัญญาจางผูผ&านการคัดเลือก
ผูผ.านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง ตามที่โรงเรียนบานโปงกําหนดและจะไดรับค.าจาง
ตามอัตราค.าจางของพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน.งครูพี่เลี้ยง และจะสั่งจางในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ณ โรงเรียนบานโปง
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายสัญญา ทะกัน)
ตําแหน.งผูอํานวยการโรงเรียนบานโปง
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รายละเอียดประกอบการสอบคัดเลือก เปนพนักงานราชการ
แนบทายประกาศโรงเรียนบานโปง
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเปนพนักงานราชการ ตําแหน&ง ครูพี่เลี้ยง
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558
***********
หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะที่ 1(100 คะแนน )
- ความรูความสามารถทั่วไป
1. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ(ปMจจุบัน
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติสํานักนายกรัฐมนตรีว.าดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรูเฉพาะตําแหน&งที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ 2551
2. หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน การดูแล เกี่ยวกับเด็กอนุบาลหรือปฐมวัย
3. การจัดกระบวนการเรียนรู
4. จิตวิทยาการศึกษา
5. การวัดและประเมินผลการศึกษา
สมรรถนะที่ 2
ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน&ง (50 คะแนน)
จะประเมินคุณลักษณะบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหน.งหนาที่โดยวิธีการสัมภาษณ( การสังเกต เกี่ยวกับ
ประวัติส.วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ(การทํางาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ การมี
ปฏิสัมพันธ(
สมรรถนะและวิธีการประเมิน
วัน เวลา
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2558 สมรรถนะที่ 1
100
สอบขอเขียน
เวลา09.๐0 – 12.00 น. - ความรูความสามารถทั่วไป
- ความรูเฉพาะตําแหน.งที่เกี่ยวของกับ
การ
เวลา 13.00 น.เปนตนไป
ปฏิบัติงาน
50
การสัมภาษณ(
สมรรถนะที่ 2
การสอบสัมภาษณ(/ประเมินผลงาน/
คุณลักษณะ
รวมคะแนน
150
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ปฏิทินดําเนินการเลือกสรรเพื่อสั่งจางเปนพนักงานราชการ
โรงเรียนบานโปง อําเภอปาแดด
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่

วัน เดือน ปK

รายการปฏิบัติ

1 วันที่ 2๙ กรกฎาคม 2558
2 วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558
ในวัน และเวลาราชการ
3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2558

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัครที่โรงเรียนบานโปง

4 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558

- ประเมินสมรรถนะที่โรงเรียนบานโปง
1 สอบขอเขียน
2 สอบสัมภาษณ(
- ประกาศผลการเลือกสรร

5 ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม
2558
6 วันที่ 15 กรกฎาคม 2558

- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร

- รายงานตัวและทําสัญญาจาง
ที่โรงเรียนบานโปง พรอมเอกสาหลักฐาน
ดังนี้
1. สําเนาวุฒิบัตร/ปริญญาบัตร 2 ชุด
2. สําเนาใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
3. สําเนาใบประกอบวิชาชีพ 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
5. สําเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.หรือธ.
กรุงไทย 2 ชุด
6. ใบเปลี่ยนชื่อ/สําเนาทะเบียนสมรส/หย.า
(ถามี) 2ชุด

ผูรับผิดชอบ
งานบุคลากร
คณะกรรมการ
รับสมัคร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ
คณะกรรมการ
ประเมินสมรรถนะ
งานบุคลากร
งานการเงินพัสดุ
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หมาย
เหตุ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจางเป,นพนักงานราชการ
กลุ.มงานบริการ ตําแหน.งครูพี่เลี้ยงเด็ก
โรงเรียนบานโปง ตําบลโรงชาง อําเภอปาแดด จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปK.................................................เดือน............................................วัน
3. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................................................................................
ออก ณ สํานักงาน...................................................เมื่อวันที่…........เดือน...........................พ.ศ. .............
5. ที่อยู.ปMจจุบัน...............................หมู............... ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย(...................
เบอร(โทรศัพท(บาน................................................เบอร(โทรศัพท(มือถือ...................................................
6. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ.าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป ใบรับรองแพทย(
ทําเนาทะเบียนบาน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน อื่น ๆ ..........................................
8. ขอสมัครเป,นพนักงานราชการ โรงเรียนบานโปง
ขาพเจาขอรับรองว.าเป,นผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้ถูกตอง
และเป,นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.2558
เจาหนาที่รับสมัคร
เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏว.า
ถูกตอง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกตอง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)
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