ประกาศโรงเรียนบ้านดอยช้าง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
**********************************************
ด้วยโรงเรียนบ้านดอยช้าง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้า งชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
งบอุดหนุนรายหัว (ทาสัญญากับโรงเรียน สามารถสอบกรณีพิเศษ ว.๑๒ ได้) จานวน ๑ อัตรา จึงอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราจ้างเงินเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒.๑ สาขาการศึกษาปฐมวัย หรือวิชาเอกอนุบาล ตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒.๒ ผู้ ส มัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
๒.๓ มีคุณสมบัติไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา และมีใบประกอบวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ โ รงเรี ย น
บ้ า นดอยช้ า ง ต.วาวี อ.แม่ ส รวย จ.เชี ย งราย ในวั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม – ๓๐ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ตั้ ง แต่ เ วลา
๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๓.๑ ปริ ญญาบัตร และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่ระบุสาขาวิชาเอกหรือหนังสือรับรองที่ระบุว่าได้ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตรแล้วซึ่ง ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณวุฒิ
สาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ × ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๓.๓ หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์

๓.๗ แฟ้มสะสมผลงาน
๓.๘ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
สาเนาทุกฉบับให้รั บรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสาร
หลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๔. การยื่นใบสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๒ ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ แ ละไม่ มี สิ ท ธิ์ คั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ทาง www.doichangschool.ac.th และเว็บ สพป.ชร.2
๖. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
๖.๑ การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ๕๐ คะแนน
๖.๒ การประเมินแฟ้มสะสมผลงาน ๕๐ คะแนน
๗. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านดอยช้าง จะจัดให้สอบสัมภาษณ์ ตามกาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. - ประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง
๕๐ คะแนน
(สอบสัมภาษณ์)
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. - ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
๕๐ คะแนน
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้ อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน
ให้ผู้สอบได้คะแนนการประเมินความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
ถ้าคะแนนการประเมิน ความเหมาะกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้ได้คะแนนประเมินแฟ้มสะสม
ผลงานมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับสูงกว่า ถ้าคะแนนประเมินแฟ้มสะสมผลงานเท่ากันอีก ให้จัดลาดับโดยให้
ผู้สมัครที่สมัครลาดับต้น เป็นผู้ที่มีลาดับสูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๑๐. การบรรจุแต่งตั้ง
๑๐.๑ ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดยให้ผู้ที่
คัดเลือกได้บรรจุในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง (งบอุดหนุนรายหัว) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ – ๓๐ เมษายน
๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๑๐.๒ เป็ น ผู้มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลื อกและมีใบ
ประกอบวิช าชี พ ครู หากผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ร ายใดมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต รงตามคุ ณ สมบัติ เ ฉพาะต าแหน่ ง หรื อ ขาด
คุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๓ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก จะได้ รั บ การบรรจุ แ ต่ ง ตั้ ง ในต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง
(งบอุดหนุนรายหัว) ณ โรงเรียนบ้านดอยช้าง ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และหรือไม่ก่อนวันที่รายงานตัว
ปฏิบัติหน้าที่
๑๐.๔ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ
ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสวง กองจักร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอยช้าง

