ประกาศโรงเรียนบ้ านท่ าวะ(ราษฎร์ บํารุ ง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ สรรหาและเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
สั งกัดสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗
---------------------------------ด้วยโรงเรี ยนบ้า นท่ าวะ(ราษฎร์ บ ํารุ ง) อําเภอสอง จังหวัดแพร่ สั งกัดสํ านักงานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อจัดจ้างเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป ตําแหน่ ง
ครู ผสู ้ อน ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓
มกราคม พ.ศ.๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการ เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะกลุ่มงาน และการจัด
กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๗
และคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๖๒๖/๒๕๕๑ เรื่ อง มอบอํานาจการปฏิบตั ิราชการ
แทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่ งให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิราชการ
แทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่ อตําแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
ชื่ อตําแหน่ ง ตําแหน่งครู ผสู ้ อน
กลุ่มงาน
บริ หารงานทัว่ ไป
ขอบข่ ายงานทีใ่ ห้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผูเ้ รี ยนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
(๒) จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
(๔) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบผูป้ กครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
(๕) ปฏิ บตั ิ งานประสานความร่ วมมือกับ ผูป้ กครองและบุคคลในชุ มชนเพื่อร่ วมพัฒนา
ผูเ้ รี ยนตามศักยภาพ
(๖) ปฏิบตั ิงานประสานงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๗) ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๘,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
๑.มีสัญชาติไทย
๒.มีอายุไม่ต่าํ กว่า ๑๘ ปี
๓.ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๔.ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.๒๕๓๕ และไม่
เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
๕.ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๗. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ ง
(๑) วิชาเอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เคยปฏิบตั ิงานสอนในโรงเรี ยนมาแล้วอย่างน้อย 5 ปี
(2) มีคุณวุฒิไม่ต่าํ กว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้เป็ นคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในสาขาวิชาเอกทัว่ ไป
(3) มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ประกาศรับสมัคร

ระหว่ างวันที่ ๒๓ พฤษภาคม – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

๔. การรับสมัคร
๔.๑. วัน เวลาและสถานทีร่ ับสมัคร ผูป้ ระสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ ตําบลสะเอี ยบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึ ง
วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐น. เว้นวันหยุดราชการ
๔.๒. หลักฐานทีต่ ้ องยืน่ พร้ อมใบสมัคร
(๑) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด ๑× ๑.๕ นิ้ว เป็ นรู ปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน 1 รู ป

(๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริ ญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริ ง และสําเนาภาพถ่ายจํานวน ๑ ฉบับ โดยจะต้องสําเร็ จการศึกษา และได้อนุมตั ิ
จากผูม้ ีอาํ นาจภายในวันปิ ดรับสมัคร
(๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ซึ่ งออกโดย
คุรุสภา พร้อมทั้งนี้ ในการสําเนา หลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้อง และลงชื่ อกํากับไว้
ด้วย จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน พร้ อมสําเนาภาพถ่ ายจํานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับด้วย
(๕) ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน
(๖) หลักฐานอื่น เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณี ที่หลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ
๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร
ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมี
ผลทําให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะสําหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ ไม่ได้ท้ งั สิ้ น
๕. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการเลือกสรรในวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่โรงเรี ยนบ้านท่าวะ
๖. หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้ องได้ รับการประเมินสมรรถนะ และด้ วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
หลักเกณฑ์ เลือกสรร
คะแนนเต็ม
ภาค ก การสอบภาคความรู้
(๕๐)
๑. ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
๒๕
๒. ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒๕
ภาค ข ภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ ง
(๕๐)

วิธีการประเมิน
ทดสอบข้ อเขียน
ทดสอบข้ อเขียน
วิธีการประเมิน

๑. บุคลิกภาพ ประวัติการทํางาน การศึกษา
๒. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ ความรู ้ความสามารถ ด้านการสอน
รวมคะแนน

๑๐๐

สอบสั มภาษณ์
สอบสั มภาษณ์

๗. วัน เวลา และสถานที่เข้ ารับการสอบข้ อเขียนและสอบสั มภาษณ์
วัน เดือน ปี / เวลา
สถานที่
การดําเนินการ
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ
สอบข้ อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ
สอบสั มภาษณ์
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.

หมายเหตุ

๘.เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือเป็ นผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนการสอบข้อเขียน
การสัมภาษณ์ ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่าํ กว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลําดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ด
ลงมาตามลําดับในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน
ให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก
๙.การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสรรหาและเลือกสรรภายใน วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.
๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านท่าวะ
๑๐. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรตามข้อ ๙ ต้องมารายงานตัวและทําสัญญาจ้างด้วยตนเองในตําแหน่ง
ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้ านท่าวะ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายพีรวัฒน์ ดีพอ )
ครู รักษาราชการแทนผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าวะ(ราษฎร์ บาํ รุ ง)

ปฏิทนิ การปฏิบัติงาน การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเป็ นพนักงานราชการทัว่ ไป
โรงเรียนบ้ านต้ นงิว้ สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาแม่ อ่องสอน เขต ๒
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

รับสมัคร

๓๐ พฤษภาคม – ๕
มิถุนายน ๒๕๕๗

๓

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร

๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

๔

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

๕

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร

๖ มิถุนายน ๒๕๕๗

๖

รายงานตัวและจัดทําสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

หมายเหตุ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ ๐๕๔-๕๕๐๐๔๕

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หมายแหตุ

เลขประจําตัวสอบ................
ใบสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นพนักงานราชการ
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ สํานักงานเขตพื้นการการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
----------------------------------------------------------ชื่อและนามสกุล..............................................................เกิดวันที่.........เดือน............................พ.ศ....................
อายุ..................... ปี วุฒิ...............................................................สาขา/วิชา......................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................................................
เคยมีประสบการณ์ในการทํางานด้าน (ถ้ามี)..............................................................................................
ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................
วิสัยทัศน์หรื ออุดมการณ์ในการทํางาน
เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นพนักงานราชการ ข้าพเจ้ามีวสั ัยทัศน์ในการทํางาน ดังนี้
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผลงาน
ข้าพเจ้าเคยปฏิบตั ิงาน มีผลงานที่สามารถนําเสนอ ได้ดงั นี้ (ถ้ามี)
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครและได้เสนอเอกสาร
หลักฐานต่างๆ มาเพื่อพิจารณาตามที่แนบดังนี้
1.1 รู ปถ่าย 1 นิ้ว จํานวน 3 รู ป

1.2 เอกสารแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
1.4 สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู
1.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ
2.ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
( ลงชื่อ ).........................................................ผูส้ มัคร
(......................................................)
ยืน่ ใบสมัครวันที่................เดือน.............................พ.ศ.2557
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ความเห็นของข้าพเจ้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
.....................................................................................

ลงชื่อ
(...........................................................)
ตําแหน่ง........................................................

ลงชื่อ
(..........................................................)
ตําแหน่ง.....................................................

