ประกาศโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
……………………………..
ด้วยโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน หมู่ที่ 1 ตําบลแม่เจดีย์ อําเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือสั่งการที่ ศธ 04044/ว3321
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม 2558 ให้ดําเนินการสรรหาอัตราจ้างชั่วคราวครูรายเดือนตามโครงการผลผลิตการศึกษาภาคบังคับ
(ครู ขั้น วิก ฤต) ทําหน้ าที่ การสอน ตําแหน่ง ครู อัตราจ้ างชั่ว คราว อัตราค่าจ้ างเดือ นละ 15,000 บาท ประจํา ปี
งบประมาณ 2558 จํานวน 1 อัตรา
ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่
ทําหน้าที่ในการสอน ตําแหน่งครูอัตราจ้าง อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท จํานวน 1 อัตรา โดยกําหนดคุณสมบัติ
และ เงื่อนไขดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครเพื่อเลือกสรร
1.1 ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป ซึ่ง ก.ค.ศ. กําหนดใช้เป็นคุณสมบัติและตําแหน่งราชการครู
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.ศ. รับรองและกํา หนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสาขาวิชาเอก
ตามที่ประกาศรับสมัคร
2.4 คุณสมบัติทั่วไปต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีสัญชาติไทย
2.4.2 มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปี
2.4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.4.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้า หน้าที่ในพรรคการเมือง

2.4.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจําคุกโดยคําพิพากษา ถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ
2.4.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.4.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.4.9 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการศึกษา(วิชาเอกทัว่ ไป)
2.4.10 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
2.4.11 มีหลักฐานทางทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันทําสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะ
จาน หรือ ดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศฉบับนี้และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่ โรงเรียน
อนุบาลแม่ขะจาน ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2558 ถึง 7 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30-16.00 น. ในวันและเวลา
ราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 X 1.5 นิ้วเป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึง่ ถ่ายไว้ไม่ เกิน 6 เดือน(นับถึงวันทีป่ ิดรับสมัคร) จํานวน 3 ใบ
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หนังสือรับรองวุฒิหรือระเบียนแสดงผลการ เรียนที่แสดงว่าเป็น
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ฉบับโดยต้องสําเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยสํานักงานคุรุสภา จํานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จํานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.2.6 หนังสือรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจ
ร่างกายถึงวันที่รับสมัคร โดยระบุไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จํานวน
1 ฉบับ
3.2.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
3.2.8 สําเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่
หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสําเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารที่เป็นสําเนา ให้นําฉบับจริงมาแสดงในวันรับสมัครด้วย และต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใด ๆ หรือวุฒิ

การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้
ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
4.1 โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 8 สิงหาคม
2558 และเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 www.cri2.obec.go.th เป็นต้นไป
4.2 กําหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ตามตารางที่จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
1. ด้านความรู้
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
2. ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/ บุคลิกภาพทั่วไป
- เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา
- ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- การแก้ปัญหา
- ความสามารถในการสื่อความหมาย
- การฟัง การพูด
- ความประพฤติและอุปนิสัย
- ทัศนคติและแรงจูงใจในการทํางาน
- ความกระตือรือร้น
- อุดมคติ/ปณิธาน/ความมุ่งมั่น
รวม

คะแนนเต็ม
10
40
50

วิธีประเมิน
ข้อเขียน

สัมภาษณ์

100

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินของโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการ
คัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวมไม่ตํ่า
กว่าร้อยละ 60 โดยการจัดลําดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดู
คะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนนประเมิน ภายในวันที่ 10
สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน และเว็บไซต์สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 www.cri2.obec.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึน้ บัญชี

8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการจ้าง จํานวน 1 อัตรา บัญชีรายชื่อดังกล่าว และผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณี ใด
กรณีหนึ่งดังนี้
8.1 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กําหนด
8.2 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวัน เวลาที่กําหนดในสัญญาจ้าง
8.3 ขอสละสิทธิในการทําสัญญาจ้าง
8.4 ได้รับการจัดจ้างแล้ว
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับที่ 1 จะต้องมาทําสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน ใน วันที่ 11 สิงหาคม
2558 เวลา 09.00 น.
10. การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางจัดหา
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจานได้ดําเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐานกําหนดและมอบหมายให้ หากมีการกําหนด หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนใหม่ โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน จะพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐานกําหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(นายทวี กันทะ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
จัดทําสัญญาจ้างที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
3 สิงหาคม 2558
3-7 สิงหาคม 2558
8 สิงหาคม 2558
9 สิงหาคม 2558
10 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558
11 สิงหาคม 2558

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง เลขที่สอบ[ ] [ ] [ ]
โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน
----------------------------------------1. ชื่อ........................................................... นามสกุล........................................................
สัญชาติ........................ เชื่อชาติ ...................... ศาสนา ................................
2. เกิดวันที่......... เดือน.................................... พ.ศ.............. อายุถึงวันรับสมัคร.............. ปี
3. เกิดที่ตาบล ............................... อาเภอ/เขต..................................... จังหวัด .........................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] - [ ] [ ] - [ ]
ออก ณ สานักงาน ............................................... เมื่อ วันที่ ............ เดือน................................. พ.ศ............
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.......... ถนน..................................... ตาบล..................................
อาเภอ / เขต ............................... จังหวัด ............................... เบอร์โทร..........................
6. สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน...................................................................................... ปี พ.ศ..........................
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา................................................. วิชาเอก ..................................................................
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ.........................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
[ ] สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
[ ] สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
[ ] ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) [ ] รูปถ่าย ขนาด 1x1.5 นิ้ว จานวน 3 รูป
[ ] สาเนาทะเบียนบ้าน
[ ]สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
[ ] ใบรับรองแพทย์
[ ] อื่น ๆ .............................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานข้องผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง

........................................
(.............................................)

ลงชื่อผู้สมัคร ...........................................................
(.............................................................)
วันที่...................................................
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานข้องผู้สมัครแล้ว
ปรากฏว่า
[ ] ขาดคุณสมบัติ เพราะ
[ ] คุณสมบัติถูกต้อง
........................................
(.............................................)

