ประกาศโรงเรียนบ้านสิบสอง
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
*************
ด้วยโรงเรียนบ้านสิบสอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2จะดาเนินการคัดเลือก
บุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนชั่วคราว จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา
50 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บข้า ราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับ สมัคร
คัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนจานวน 1 อัตราอัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 (-หกพันบาทถ้วน-)
2. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา (ไม่ระบุวิชาเอก)
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านสิบสอง
ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24 เดือนมีนาคม 2560 – 12 เดือน พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่ระบุสาขา
วิช าเอกหรือ หนั งสื อ รับ รองที่ ระบุ ว่าได้ศึ กษาส าเร็จครบหลั กสู ต ร แล้ ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดเป็ น คุ ณ วุฒิ ส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1*1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 รูป
4.3 หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส(ถ้ามี) พร้อม
สาเนา จานวน 1 ชุด
สาเนาทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้ องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

5. การยื่นสมัคร
5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
5.2 ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2560
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
7.1 การประเมิ น ภาคความรู้ความสามารถที่ ใช้เฉพาะตาแหน่ ง ( 50 คะแนน) โดยการสอบ
ข้อเขียนตามรายละเอียดกาหนดหลักสูตรแนบท้ายนี้
7.2 การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) 50 คะแนน
8. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นสิ บ สองจะจั ด ให้ ส อบข้ อ เขี ย นและสั ม ภาษณ์ ห รื อ การประเมิ น ภาคปฏิ บั ติ ตาม
กาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
15 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560

เวลา
วิชา
9.30 น - 11.00 น. สอบข้อเขียนการประเมิน
ความรู้ความสามารถที่ ใช้
เฉพาะตาแหน่ง
13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50
50

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนในแต่ละภาค ดังนี้
9.1 ได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
9.2 ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2560 โดยประกาศเรียงลาดับที่
จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมิน
จากข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนการประเมินจากข้อมูลส่วนบุคคลเท่ากัน ให้ผู้
ได้ ค ะแนนภาคความรู้ ค วามสามารถเฉพาะต าแหน่ งมากกว่าเป็ น ผู้ ที่ อยู่ ในอัน ดั บ สู งกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้
ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะต าแหน่ ง เท่ า กั น อี ก ให้ จั ด ล าดั บ โดยการสุ่ ม แบบธรรมดา(จั บ ฉลาก)การตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. การบรรจุแต่งตั้ง
11.1 ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดยให้ผู้คัดเลือก
ได้บรรจุในตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน งบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
และมีการประเมินต่อสัญญาในปีงบประมาณถัดไป
11.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกและมีใบประกอบ
วิชาชีพครู หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตามมาตรา
30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีใบประกอบ
วิชาชีพ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
11.3 ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก จะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า งรายเดื อ น
ชั่วคราวณ โรงเรียนบ้านสิบสอง ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 และหรือไม่ก่อนวันที่รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่
11.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือ
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายศุภชัย ทะน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสิบสอง

โรงเรียนบ้านสิบสอง
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