ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
******************************************************
ด้วยโรงเรียนป่างิ้ววิทยา ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
จานวน 1 อัตรา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
อัตราจ้างเงินเดือนละ 6,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒.๑ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวิชาเอกอนุบาล ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒.๒ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครตามช่องทาง ดังนี้
3.1 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่แนบมาพร้อมกับประกาศฉบับนี้แล้วส่งใบสมัครพร้อมสแกน
หลักฐานประกอบการรับสมัครมายังอีเมล png.wit@gmail.com ในวันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2559
(สาหรับรูปถ่ายและเอกสารฉบับจริงมาให้นามายื่นแก่เจ้าหน้ารับสมัครในวันที่สอบคัดเลือก)
3.2 ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนป่างิ้ววิทยา ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า
จ.เชียงราย วันที่ 10 - 15 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ห้องธุรการ อาคาร
สานักงาน (ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครสอบ
4.๑ ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุ
สาขาวิชาเอกหรือหนังสือรับรองที่ระบุว่าได้ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตรแล้วซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณวุฒิสาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
4.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ × ๑.๕ นิว้ ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
4.๓ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
4.๔ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
4.๕ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ

4.๖ ใบรับรองแพทย์
4.๗ แฟ้มสะสมผลงาน
4.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
สาเนาทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
หมำยเหตุ***(สำหรับคนที่ส่งหลักฐำนทำงอีเมลให้นำรูปถ่ำยและเอกสำรประกอบฉบับจริงมำในวันที่สอบ
คัดเลือก)
5. กำรยื่นใบสมัคร
5.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
5.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วยพร้อมทั้งอีเมล
(สาหรับแจ้งผลผู้มีสิทธิ์สอบและผลการสอบคัดเลือก)
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ตาม
ช่องทางดังนี้
6.1 ประกาศผลทางเว็ปไซต์ www.gg.gg/pngw และเว็บ www.cri2.obec.go.th
6.2 แจ้งผลโดยตรงทางอีเมลของผู้สมัคร
7. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก
7.๑ การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน
7.๒ การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ๕๐ คะแนน
8. วัน เวลำและสถำนที่คัดเลือก
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา จะจัดให้สอบสัมภาษณ์ ตามกาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
18 พฤศจิกายน

เวลำ
วิชำ
09.00 น. - 11.00 น. - ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)
09.00 น. - 12.00 น. - ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าคะแนนการประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินแฟ้มสะสม
ผลงานมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับสูงกว่า ถ้าคะแนนประเมินแฟ้มสะสมผลงานเท่ากันอีก ให้จัดลาดับโดยให้
ผู้สมัครที่สมัครลาดับต้น เป็นผู้ที่มีลาดับสูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๐. กำรบรรจุแต่งตั้ง
๑๐.๑ ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดยให้ผู้ที่
คัดเลือกได้บรรจุในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑๐.๒ เป็นผู้มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกและมีใบประกอบ
วิชาชีพครู หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติตาม
มาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น
๑๐.๓ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ณ โรงเรียน
ป่างิ้ววิทยา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหรือไม่ก่อนวันที่รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือ
ว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน ปฐมวัย

รูปถ่ายขนาด
๑ × ๑.๕ นิ้ว

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................
2. เกิดวันที่............เดือน...................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.....................................................................
จากสถานศึกษา .........................................................เมือ่ วันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..........................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............จังหวัด.................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด......................
รหัสไปรษณีย์......................................โทรศัพท์..................................................................................................
E-mail (ควรมี)...................................................................................................................... ................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่ มารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...............................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

-2บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
ลงชื่อ.................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. วันที่............เดือน..............................พ.ศ. ................

