ประกาศโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
เรื่อง แกไขประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป#นพนักงานราชการทั่วไป
กลุ&มงานบริหารทั่วไป ตําแหน&งครูผูสอน
-------------------------------------------------ตามที่ โ รงเรี ย นอนุ บ าลคี รี ม าศ(วั ด บึ ง ) อํ า เภอคี รี ม าศ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาสุโ ขทั ย เขต 1ประกาศจะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป+ นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป กลุ.มงานบริหารทั่วไป ตําแหน.งครูผู2สอน ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นั้น มีข2อความ
บางแห.ง ผิดพลาด จึงขอใช2ฉบับนี้แทน
ด2 ว ยโรงเรี ย นอนุ บ าลคี รี ม าศ(วั ด บึ ง ) อํ า เภอคี รี ม าศ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึ กษาสุ โขทัย เขต 1ประสงค9 จะรับสมั ครบุคคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรเป+ นพนักงานราชการ
ประเภทพนั ก งานราชการทั่ วไป กลุ. มงานบริ หารทั่ วไป ตํ าแหน. ง ครู ผู2 สอน ฉะนั้ น อาศั ย อํ า นาจตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ9 วิธีการเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และแบบสัญญาจ2างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2552 อาศัยอํานาจตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับ
พนักงานราชการ ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรร
บรรจุเป+นพนักงานราชการทั่วไป โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย
เขต 1 โดยมีรายละเอียดดังต.อไปนี้
1. ชื่อตําแหน&ง กลุ&มงาน และรายละเอียดการจาง
1.1 กลุ.มงาน บริหารงานทั่วไป
1.2 ชื่อตําแหน.ง ครูผู2สอน
1.3 ลักษณะงานที่จะให2ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส.งเสริมการเรียนรู2ของผู2เรียนด2วยวิธีที่
หลากหลาย โดยเน2นผู2เรียนเป+นสําคัญ
1.3.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู2เรียนให2มีคุณลักษณะที่พึงประสงค9
1.3.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
1.3.4 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู2ปกครองและระบบดูแลช.วยเหลือนักเรียน
1.3.5 ปฏิบัติงานประสานความร.วมมือกับผู2ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร.วมพัฒนาผู2เรียน
ตามศักยภาพ
1.3.6 ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได2รับมอบหมาย
1.4 อัตราว.าง ครูผู2สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร9 จํานวน 1 อัตรา
1.5 ค.าตอบแทน 18,000 บาท /เดือน
1.6 สิทธิประโยชน9 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด2วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.7 ระยะเวลาการจ2าง ให2เป+นไปตามสัญญาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

-22. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน&งของผูมีสิทธิสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. ไม.เป+นบุคคลล2มละลาย
3.ไม.เป+นผู2มีร.างกายทุพพลภาพจะไม.สามารถปฏิบัติหน2าที่ได2ไร2ความสามารถหรือจิตฟKLนเฟMอน
ไม.สมประกอบ หรือเป+นโรคตามที่กําหนดไว2ในกฎหมายว.าด2วยระเบียบข2าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
4.ไม.เป+นผู2ดํารงตําแหน.งข2าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ2าหน2าที่ในพรรคการเมือง
5.ไม.เป+นผู2เคยต2องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให2จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว2นแต.เป+นโทษสําหรับความผิดที่ได2กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไม.เป+นผู2เคยถูกลงโทษให2ออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน.วยงานอื่นของรัฐ
8. ไม.เป+นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
9. มีความสามารถทางด2านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร9
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน&ง
คุณวุฒิที่ใช2สําหรับการสรรหาและเลือกสรรต2องเป+นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ. กําหนดให2เป+นคุณสมบัติ เฉพาะตําแหน.งข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต2องเป+นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 กําหนด และต2องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู2ประสงค9จะสมัคร ให2ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด2วยตนเอง
ที่โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ตําบลทุ.งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทับ ระหว.างวันที่ 11 มกราคม
พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ในวันและเวลาราชการ
3.2. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถ.ายหน2าตรงไม.สวมหมวกและไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว × 1.5 นิ้ว เป+นรูปถ.ายคราวเดียวกัน
ซึ่งถ.ายไม.เกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป
2. คุณวุฒิการศึกษา เช.น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว.าเป+นผู2มีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตําแหน.งที่สมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถ.ายจํานวน 1 ฉบับ โดยจะต2องสําเร็จการศึกษา และได2อนุมัติ
จากผู2มีอํานาจภายในวันปRดรับสมัคร
3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหน2าสถานศึกษาที่ตนเองเคยปฏิบัติงานอยู. (ถ2ามี)
4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
5.บัตรประจําตั วประชาชน และสํ าเนาทะเบี ยนบ2 าน พร2 อมสํา เนาภาพถ. ายจํ านวนอย. างละ 1 ฉบั บ
ทั้งนี้ ในสําเนาภาพถ.ายหลักฐานทุกฉบับให2ผู2สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต2องและลงชื่อกํากับด2วย
6. หลักฐานอื่น เช.น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่หลักฐานในการสมัคร
ไม.ตรงกัน) พร2อมสําเนาภาพถ.าย อย.างละ 1 ฉบับ

-3หมายเหตุ ผู2ที่ผ.านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ2าง จะต2องไม.เป+นข2าราชการ
หรือลูกจ2างของส.วนราชการ พนักงานหรือลูกจ2างของหน.วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ2าง
ของราชการส.วนท2องถิ่น และจะต2องนําใบรับรองแพทย9 ซึ่งออกให2ไม.เกิน 1 เดือน และแสดงว.าไม.เป+นโรคที่
ต2องห2ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด2วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู2สมัครเข2ารับการสรรหาและการเลือกสรรจะต2องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว.าเป+นผู2มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต2องกรอกรายละเอียด
ต.าง ๆ ในใบสมัคร พร2อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให2ถูกต2องครบถ2วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู2สมัครไม.ว.าด2วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม.ตรงตามวุฒิของตําแหน.งที่สมัครการสรรหาและการเลือกสรร
อันมีผลทําให2ผู2สมัครไม.มีสิทธิเข2ารับการสรรหาและการเลือกสรร ตามประกาศรับสมัครดังกล.าว ให2ถือว.าการรับ
สมัครและการได2เข2ารับการสรรหาและการเลือกสรร ครั้งนี้เป+นโมฆะสําหรับผู2นั้นจะเรียกร2องสิทธิใด ๆ ไม.ได2ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิเข2ารับการสรรหาและการเลือกสรร และกําหนดวันเวลา สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) และ เว็บไซด9
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) http://www.thai-school.net/watbung หรือ เว็บไซต9สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 http://www.sukhothai1.go.th
5.หลักสูตรและวิธีการสรรหาและการเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จะทําการสรรหาและการเลือกสรร ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
ดังนี้
1. ภาค ก เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น. สอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห.งชาติ พ.ศ.2542 และแก2ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
- พระราชบัญญัติคุ2มครองเด็ก พ.ศ.2546
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2551
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
- พระราชบัญญัติระเบียบข2าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว.าด2วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- นโยบายของรัฐบาล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ที่เกี่ยวข2องกับการศึกษา
- ความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ9ปKจจุบัน
- ความรู2ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
- ความรู2ด2านการศึกษาหรือวิชาชีพครู
- ความสามารถทางด2านการสอน
- ความรู2ทางด2านวิชาเอก วิทยาศาสตร9
- ความรู2ด2านภาษาไทย
- ความรู2ความสามารถด2านภาษาอังกฤษระดับพื้นฐาน

-42. ภาค ข เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. สอบสัมภาษณ9และความคิดริเริ่มสร2างสรรค9
ปฏิภาณไหวพริบ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6. เกณฑ?การตัดสิน
ผู2ที่จะถือเป+นผู2ผ.านการสรรหาและการเลือกสรร จะต2องเป+นผู2ที่ได2คะแนนการสอบข2อเขียน การสัมภาษณ9
ผ.านแต.ละภาคไม.ต่ํากว.าร2อยละ 60 โดยจะจัดลําดับที่เรียงจากผู2ได2คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีที่
คะแนนรวมเท.ากันทุกภาค ให2ดูคะแนนข2อเขียน ถ2าคะแนนข2อเขียนเท.ากันให2จับสลาก
7. การประกาศรายชื่อผูผ&านการสรรหาและการเลือกสรร
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จะประกาศรายชื่อผู2ผ.านการสรรหาและการเลือกสรร ภายในวันที่
25 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 15.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) และและ เว็บไซด9โรงเรียนอนุบาล
คีรีมาศ(วัดบึง) http://www.thai-school.net/watbung หรือเว็บไซต9สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 http://www.sukhothai1.go.th โดยขึ้นบัญชีผู2ผ.านการสรรหาและการเลือกสรร
เป+นเวลา 2 ปf นับแต.วันประกาศขึ้นบัญชี
8. การเรียกตัวผูผ&านการสรรหาและเลือกสรรใหมารายงานตัว
1. การเรียกตัวผู2ผ.านการสรรหาและการเลือกสรรในครั้งแรก ให2ถือว.าประกาศขึ้นบัญชีผู2ผ.านการสรรหา
และการเลือกสรรเป+นการเรียกตัวผู2มีสิทธิได2รับการจ2าง จํานวน 1 อัตรา ผู2ที่ผ.านการคัดเลือก ในลําดับที่ 1
ให2มารายงานตัว ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น.
2. การเรียกตัวครั้งต.อไปหากมีตําแหน.งว.างโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จะเรียกตัวเรียงลําดับที่
โดยวิธีส.งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู.ในใบสมัคร ก.อนวันรายงานตัวไม.น2อยกว.า 15 วัน
3. การยกเลิกผู2ได2รับการสรรหาและการเลือกสรร
3.1 ผู2นั้นขอสละการแต.งตั้ง
3.2 ผู2นั้นไม.มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด
3.3 ผู2นั้นไม.อาจมาทําสัญญาจ2างตามกําหนด
3.4 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว.าผู2ได2รับการสรรหาและการเลือกสรรเป+นผู2ขาดคุณสมบัติ
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) จะยกเลิกสัญญาจ2างและจะเรียกร2องสิทธิ์ใดๆไม.ได2ทั้งสิ้น
9. การจัดทําสัญญาจางผูผ&านการสรรหาและการเลือกสรร
ผู2ผ.านการสรรหาและการเลือกสรรในลําดับที่ 1 จะต2องมาทําสัญญาจ2าง ณ โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ
(วัดบึง) ในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายสังวาลย9 ทองงาม)
ผู2อํานวยการโรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)

ปฏิทินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป#นพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน&งครูผูสอน
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปF

1

ประกาศรับสมัคร

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อผู2มีสิทธิ์เข2ารับการคัดเลือก

18 มกราคม พ.ศ. 2559

4

สอบข2อเขียน สอบสัมภาษณ9

23 มกราคม พ.ศ. 2559

5

ประกาศรายชื่อผู2ผ.านการคัดเลือก

25 มกราคม พ.ศ. 2559

6

รายงานตัว

29 มกราคม พ.ศ. 2559

7

จัดทําสัญญาจ2างที่โรงเรียน

29 มกราคม พ.ศ. 2559

หมายแหตุ

28 ธันวาคม พ.ศ. 2558
11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุ สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /รายงานตัว โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป.สุโขทัย เขต 1

ใบสมัครสอบการสรรหาและการเสือกสรพนักงานราชการทั่วไป
ตําแหน&ง ครูผูสอน วิชาเอก วิทยาศาสตร?
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
-------------------------------------------------------------------------------------๑. ชื่อ …………………………………………….…………….… นามสกุล ………………………………………….………………..
สัญชาติ ………………………….…… เชื้อชาติ ……………………………….ศาสนา ………………………..………………
๒. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปf
๓. เกิดที่ตําบล ………………………..………… อําเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ………………………………..
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………………………………….………………………………….
ออก ณ สํานักงาน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..….
๕. ที่อยู.ปKจจุบัน เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ตําบล ………………………………….……
อําเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร9โทร…………………………..
๖. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ……………………..………………………………………ปf พ.ศ……………………
ได2รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………….……..…….. วิชาเอก ………………............................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู2พิเศษคือ ……………………………………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิแล2ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ.าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
ทําเนาทะเบียนบ2าน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ข2าพเจ2าขอรับรองว.าเป+นผู2มีคณ
ุ สมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข2อความที่แจ2งในใบสมัครนี้ถูกต2อง
และเป+นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู2สมัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ2าหน2าที่รับสมัคร
ได2ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู2สมัครแล2ว
ถูกต2อง
………………………………………
(……….……………………………)

เจ2าหน2าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได2ตรวจสอบคุณสมบัติของผู2สมัครแล2ว ปรากฏว.า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต2อง
………………………………………
(………………..……………………)

