ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้ าง
…………………….
ด้วยโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 จะดาเนิ นการคัดเลื อกบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างราย
เดือน ในตาแหน่งครู ผสู ้ อน จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวันที่ 8
กรกฎาคม 2546 เรื่ อง มอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว ให้ผอู ้ านวยการสถานศึกษาปฏิบตั ิ
ราชการแทนเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ ยวกับการสั่งจ้าง เลิ กจ้างและการอนุ ญาตการลา
ของลูกจ้างชัว่ คราว โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จึงประกาศรับสมัครครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่ง
ครู ผสู ้ อนดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครและรายละเอียดการจ้ าง
ตาแหน่งครู ผสู ้ อน วิชาเอกภาษาไทย จานวน 1 อัตรา จ้างด้วยเงินงบประมาณ ตามแผนงานสนับสนุ น
การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุ บาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วนั ที่ 15 เดือนพฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อสติฟั่นเฟื อน ไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่ เป็ นผู ด้ ารงต าแหน่ ง ข้า ราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ งหรื อ เจ้า หน้ าที่ ใ นพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ

-22.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
(1) เป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็ นคุ ณสมบัติ เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางวิชาชี พ
ครู ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย
(2) มี ใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชี พ ครู หรื อหนังสื อรั บ รองสิ ท ธิ ที่ แสดงว่ามี สิ ท ธิ ป ระกอบวิช าชี พ
เสมือนเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. กาหนดการและการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรับสมัคร
ยืน่ ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ ห้องประชุมวาฤทธิ์
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ ณ ห้องประชุมวาฤทธิ์
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

3.2 เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสี ดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่ งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รู ป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษา ตรง
กับวิชาเอกที่เปิ ดรับสมัคร ฉบับจริ งและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและ
ได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ภายในวันปิ ดรับสมัคร
(4) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิ ประกอบวิชาชีพ เสมือน
เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ตามพระราชบัญญัติส ภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับ
จริ ง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับ รองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดื อน นับ ตั้งแต่วนั ที่ รับ การ ตรวจ
ร่ างกายถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

-33.3 การยื่นใบสมัคร
(1) ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ตาบล
ธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(2) ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) และทางระบบหนังสื ออิเลคทรอนิค ส์ หรื อโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข
โทร. 053 – 666 - 844
5. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะทา
การประเมิน สมรรถนะในภาค ก โดยการสอบข้อเขียน และจะท าการประเมินสมรรถนะ ภาค ข โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ตามรายละเอียดดังนี้
วัน และเวลา
สมรรถนะ
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ภาค ก.
เวลา 10.00 น. –11.00น.
- ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข
- การประเมินความเหมาะสมกับ
เวลา 13.00 น. เป็ นต้นไป
ตาแหน่ง (รายละเอียดตามหลักสู ตร
การประเมินฯแนบท้ายประกาศฯ)

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50 คะแนน

สอบข้อเขียน

25 คะแนน

สัมภาษณ์

6. เกณฑ์ การตัดสิ น
6.1 ผูผ้ า่ นการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 หรื อตามที่คณะกรรมการกลางเห็นควร
6.2 ผูผ้ า่ นการคัดเลือก ให้เรี ยงลาดับที่จากผูท้ ี่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไป
หาน้อย ในกรณี ที่ ผูผ้ ่านการประเมิ นฯได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จดั เรี ยงลาดับ โดยให้ผูท้ ี่ ได้คะแนนประเมิ น
สมรรถนะในภาค ก อยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผูท้ ี่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข

-4อยู่ใ นล าดับ ที่ สู งกว่า หากคะแนนยัง เท่ ากัน อี ก ให้ ผู ส้ มัค รก่ อ น เป็ นผู อ้ ยู่ใ นล าดับ ที่ สู งกว่า การตัด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด
7. การประกาศรายชื่ อและการขึน้ บัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
โรงเรี ย นธารทองวิท ยา(ป่ ารวก) จะประกาศรายชื่ อผูผ้ ่านการคัดเลื อก ตามล าดับ ที่ วัน ที่ 13 เดื อ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) และระบบหนังสื ออิเลคทรอนิ ค ส์ หรื อโทรศัพท์และ
สามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทร. 053 – 666 – 844 หรื อโรงเรี ยนอาจแจ้งทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุ
ไว้ในใบสมัคร
8. การขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการคัดเลือก
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะขึ้ นบัญชี รวมผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมา โดยบัญชี ดงั กล่ าวเป็ นอัน
ยกเลิก หรื อสิ้ นผลไปมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี
9. การเรี ยกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มารายงานตัว
การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะแจ้งให้
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกทางโทรศัพท์ ตามหมายเลขโทรศัพท์ ทผี่ ้ ผู ่ านการเลือกสรรระบุไว้ ในใบสมัคร
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ ่านการคัดเลื อ กจะได้รับ การจ้างเป็ นลู ก จ้างชั่วคราว ต าแหน่ ง ครู ผูส้ อน โรงเรี ย นธารทองวิท ยา
(ป่ ารวก) สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ที่ มี วิช าเอกตรงตามประกาศนี้
ตามลาดับ ที่ ผ่านการคัดเลื อก และให้ ผ้ ู สอบได้ ลาดับที่ 1 มารายงานตัว พร้ อมทาสั ญญาจ้ าง ในวันที่ 14 เดื อน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 และเริ่มเข้ าปฏิบัติงาน ในวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
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ตาแหน่ ง ครู ผ้ ูสอน วิชาเอกภาษาไทย
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
วันที่ 4 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558
ภาค ก ประเมินความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ ง โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ความรู ้การจัดการเรี ยนการสอน (30 ข้อ)
2. ความรู ้การเรี ยนการสอนวิชาภาษาไทย (20 ข้อ)
ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
จะประเมินผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลื อกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ ง โดยวิธีการสั มภาษณ์
การสังเกต เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริ บ
........................................................

-6เกณฑ์ ประเมินการความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
การคัดเลือกบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้ างเป็ นครู ผ้ สู อน ตาแหน่ งครู อตั ราจ้ าง
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
……………………………….
ผูร้ ับการประเมิน .............................................................................เลขประจาตัวผูส้ อบ..............................

เกณฑ์

เอกสาร / หลักฐานทีป่ ระเมิน

ประวัติส่วนตัว,ประวัติ
การศึกษา
ประวัติ การทางาน, การ
ประกอบคุณความดี
บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

เอกสารแนะนาตัวเอง ( หลักฐานแสดง
การศึกษา การฝึ กประสบการณ์การสอน)
แฟ้มสะสมผลงาน (ประสบการณ์,ผลงาน,
การฝึ กอบรม,การสัมมนา ,การศึกษาดูงาน)
กริ ยามารยาท ลักษณะท่าทาง การวางตัว,
การแต่งกาย,น้ าเสี ยง อักขระภาษาถูกต้อง
ชัดเจน
ความรวดเร็ วในการตอบคาถาม, การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
เจตคติต่อวิชาชีพครู , วิสัยทัศน์,ความมุ่งมัน่
,การเลือกวิธีการทางาน
รวม
รวมคะแนน

การมีปฏิภาณไหวพริ บ
เจตคติและอุดมการณ์

คะแนน เต็ม 25 คะแนน)
พอใช้
ดีมาก
ดี
(4-5)
(2-3)
(1)

(ลงชื่อ)
กรรมการ
(……………………....…………..)

-1ใบสมัคร
รหัสประจาตัวสอบ
การคัดเลือกบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้ างเป็ นครู ผ้ สู อน ตาแหน่ งครู อตั ราจ้ าง
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
……………………………….

ติดรู ปถ่าย
1 x 1.5 นิ้ว

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
2. เกิดวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ..................อายุ...........ปี ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3.วุฒิการศึกษา...............................วิชาเอก...................................จากสถานศึกษา .................................................
4. ความรู ้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................
5.บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................อยูบ่ า้ นเลขที่..........หมู่ที่......ตาบล.......................
อาเภอ.........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทร...............................................
6. สถานภาพ โสด
สมรส
หม้าย
หย่า ชื่อสามี/ภรรยา.............................................
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก จานวน 1 ชุด ดังนี้
สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา หรื อใบรับรองคุณวุฒิ
รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารอื่นๆ (ระบุ).......................................................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
และข้อความที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………………………………...ผูส้ มัคร
(…………………....…………..)
วันที่……....เดือน………………......…..พ.ศ. ……......…

-2เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ……………………………….......ผูร้ ับสมัคร
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................
.....................................................................
ลงชื่อ………………………………......ผูต้ รวจสอบคุณสมบัติ
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

