ประกาศโรงเรียนบ้ านทุ่งพร้ าว(เพ็คกีฮ้ ิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครครู จ้างสอน
…………………………………………….
ด้วยโรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลทัว่ ไป เพื่อแต่งตั้งเป็ นครู จา้ งสอน อาศัยอานาจตามความในมาตรา
23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครู จา้ งสอน ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง ครู จา้ งสอน จานวน 2 อัตรา
วิชาเอกภาษาไทยหรื อประถมศึกษา 1 ตาแหน่ง
วิชาเอกปฐมวัย 1 ตาแหน่ง (รายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัคร)
2. คุณสมบัติผ้ ทู มี่ ีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 ผูส้ มัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู
3. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรี ยน
บ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 พฤษภาคม – 10
พฤษภาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น. สอบถามโทร. 093-1829829
4. เอกสารหลักฐานทีต่ ้ องนามายืน่ ในวันสมัคร
4.1 หนังสื อรับรองหรื อวุฒิบตั ร หรื อปริ ญญาบัตร หรื อระเบียนแสดงผลการเรี ยน
ที่ระบุสาขาวิชาเอกหรื อหนังสื อรับรองที่ระบุวา่ ได้ศึกษาสาเร็ จครบหลักสู ตร แล้ว ซึ่ ง ก.ค.ศ. กาหนด
เป็ นคุณวุฒิสาหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.2 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด 1*1.5 นิ้ว ซึ่ งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จานวน 1 รู ป
4.3 หนังสื ออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ

4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียน
สมรส(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
สาเนาทุกฉบับให้รับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง
หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็ นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผูน้ ้ นั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาแต่งตั้งให้เป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
5. การยืน่ สมัคร
5.1 ผูส้ มัครคัดเลือกจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
5.2 ให้ผสู ้ มัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
6. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์และไม่ มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์ คดั เลือก ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557
เวลา 16.00 น.
7. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็ นครู จา้ งสอน ดังนี้
7.1 การประเมินภาคความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง 50 คะแนน โดยการ
สอบข้อเขียนตามรายละเอียดกาหนดหลักสู ตรแนบท้ายนี้
7.2 การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) 50 คะแนน
8. วัน เวลาและสถานทีค่ ัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) จะจัดให้สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หรื อการ
ประเมินภาคปฏิบตั ิ ตามกาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
14 พฤษภาคม 2557 09.00 น. เป็ นต้นไป - สอบข้อเขียนการประเมิน
100
ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
9. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
10. การประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูค้ ดั เลือกได้ ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โดยประกาศ
เรี ยงลาดับที่จากผูท้ ี่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่มีผสู ้ อบได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผูส้ อบได้คะแนนการประเมินจากข้อมูลส่ วนบุคคลมากกว่า เป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนน
การประเมินจากข้อมูลส่ วนบุคคลเท่ากัน ให้ผไู ้ ด้คะแนนภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
มากกว่าเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นอันดับสู งกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก
ให้จดั ลาดับโดยการสุ่ มแบบธรรมดา(จับฉลาก)การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด

11. การบรรจุแต่ งตั้ง
11.1 ผูค้ ดั เลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผคู ้ ดั เลือกได้ โดย
ให้ผคู ้ ดั เลือกได้บรรจุในตาแหน่ง ครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน งบประมาณ 2557 ตั้งแต่วนั ที่ 1
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557 เป็ นต้นไป และมีการประเมินต่อสัญญาในปี งบประมาณ 2558
11.2 เป็ นผูท้ ี่มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกและมี
ใบประกอบวิชาชีพครู หากผูส้ อบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรื อ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรื อไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้งโดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น
11.3 ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งในตาแหน่ง ครู อตั ราจ้าง
รายเดือนชัว่ คราว ณ โรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และหรื อไม่
ก่อนวันที่รายงานตัวปฏิบตั ิหน้าที่
11.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็ น
เอกสารเท็จ ให้ถือว่าผูน้ ้ นั เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดทั้งสิ้ น
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

(นายพงษ์นเรศ ชัยเดช)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

