ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
******************************************************
ด้วยโรงเรียนป่างิ้ววิทยา ตาบลป่างิ้ว อาเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
อัตราจ้างเงินเดือนละ 6,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี) จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ขึ้นไป ซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต ด้วย
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ คุณสมบัติทั่วไปต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีสัญชาติไทย
2.4.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
2.4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4.4 ไม่เป็นผู้มีร่างการทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.4.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.4.6 ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
2.4.7 ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.4.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการรับสมัครตามช่องทาง ดังนี้
3.1 สามารถดาวน์ โ หลดใบสมัครที่แนบมาพร้อมกับประกาศฉบับนี้แล้ ว ส่ งใบสมัครพร้อมสแกนหลั กฐาน
ประกอบการรับสมัครมายังอีเมล png.wit@gmail.com ในวันที่ 7 – 10 มกราคม 2560 (สาหรับรูปถ่ายและเอกสาร
ฉบับจริงมาให้นามายื่นแก่เจ้าหน้ารับสมัครในวันที่สอบคัดเลือก)
3.2 ขอรั บ ใบสมัค รและยื่ น ใบสมั ครด้ว ยตนเองได้ที่โ รงเรียนป่ างิ้ว วิทยา ตาบลป่ างิ้ว อ าเภอเวี ยงป่าเป้ า
จังหวัดเชียงราย วันที่ 7 – 10 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ห้องธุรการ อาคารสานักงาน
(ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรสมัครสอบ
4.๑ ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ระบุสาขาวิชาเอก
หรือหนั งสือรั บรองที่ร ะบุ ว่าได้ศึกษาส าเร็จ ครบหลักสู ตรแล้ว ซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณวุฒิ ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
4.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาด า ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว 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 เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามา
สมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
หมำยเหตุ***(สำหรับคนที่ส่งหลักฐำนทำงอีเมลให้นำรูปถ่ำยและเอกสำรประกอบฉบับจริงมำในวันที่สอบคัดเลือก)
5. กำรยื่นใบสมัคร
5.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
5.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วยพร้อมทั้งอีเมล (สาหรับแจ้ง
ผลผู้มีสิทธิ์สอบและผลการสอบคัดเลือก)
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 ตามช่องทางดังนี้
6.1 ประกาศผลทางเว็ปไซต์ www.cri2.obec.go.th
6.2 แจ้งผลโดยตรงทางอีเมลของผู้สมัคร
7. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
สมรรถนะ
1. ด้านความรู้
- - ความรู้ความสามารถทั่วไป
- - ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
2. ด้ำนควำมสำมำรถทักษะเฉพำะ/บุคลิกภำพทั่วไป
- บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา

คะแนนเต็ม

วิธีประเมิน

10
40
50

ข้อเขียน
สัมภาษณ์ (แฟ้มผลงาน)

- ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
-ทัศนคติในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน
รวม

100

8. ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอน
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา จะจัดให้สอบสัมภาษณ์ ตามกาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน

วัน เดือน ปี
รับสมัคร
7 – 10 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
11 มกราคม 2560
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ( 09.00 -12.00 น.) 12 มกราคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
13 มกราคม 2560
รายงานตัว
17 มกราคม 2560
จัดทาสัญญาจ้าง
17 มกราคม 2560

หมำยเหตุ
สถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

๙. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
10. กำรประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคั ดเลื อ กได้ ภายในวั นที่ 13 มกราคม 2560 เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็ นต้ นไป
ทาง www.cri2.obec.go.th โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า ถ้าคะแนนการประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในอันดับสูงกว่า ถ้าคะแนนประเมิน แฟ้มสะสมผลงานเท่ากันอีก ให้จัด ลาดับโดยให้ ผู้สมัครที่สมัคร
ลาดับต้น เป็นผู้ที่มีลาดับสูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
๑1. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำรำยงำนตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ
ได้รับการทาสัญญาจ้าง
12. กำรทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน และให้ผู้สอบได้ลาดับที่ 1
มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 17 มกราคม 2560 และทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕60
(นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล)
ผู้อานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผสู้ อน วิชาเอกคณิตศาสตร์
เลขประจาตัวสอบ..............
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความรู้ความสามารถ พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนป่างิ้ววิทยา

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

