ประกาศโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
…………………….
ด้วยโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ใน
ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ ผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้างและการอนุญาตการ
ลาของลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ๐๔๐๔๔/ว๔๕๖๒ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัต รากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) จึงประกาศ
รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา พื้นฐาน เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนเมษายน 2562 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2562
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็ น ผู้มีวุฒิ การศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณ สมบัติเฉพาะส าหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย

-2(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. กาหนดการและการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 13 -24 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ประกาศรับสมัคร
ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ณ โรงเรียนบบ้านสันกลางฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มผลงาน ณ โรงเรียนบ้านสัน
กลาง(ราษฎร์พัฒนา)
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวัน
ปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติส ภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 จานวน 1
ฉบับ
(5) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.3 การยื่นใบสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)
ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 13- 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30
น. ถึง 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้ านสัน กลาง(ราษฎร์พัฒ นา) ตาบลแม่ส รวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน หรือทาง E-mail

-35. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
จะทาการสอบสัมภาษณ์ และประเมินแฟ้มผลงาน ตามรายละเอียดดังนี้
วัน และเวลา
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง 50 คะแนน
2562
เวลา 09.00 น. –11.00น. - การประเมินความเหมาะสมกับ
50 คะแนน
ตาแหน่ง (รายละเอียดตามหลักสูตร
การประเมินฯแนบท้ายประกาศฯ)

วิธีการประเมิน
ประเมินแฟ้ม
ผลงาน
สัมภาษณ์

6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่
น้ อ ยกว่าร้ อยละ 60 หรื อหากไม่มี ผู้ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ น ร้อยละ ๖๐ ขึ้น ไปให้ ค ณะกรรมการกลางเสนอ
ความเห็นให้ผู้มีอานาจสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติ
6.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไป
หาน้ อ ย ในกรณี ที่ ผู้ ผ่ านการประเมิน ฯได้ค ะแนนรวมเท่ ากั น ให้ จัด เรีย งล าดั บ โดยให้ ผู้ ที่ ได้ ค ะแนนประเมิ น
สมรรถนะในภาค ก อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข
อยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า หากคะแนนยั ง เท่ า กั น อี ก ให้ ผู้ ส มั ค รก่ อ น เป็ น ผู้ อ ยู่ ในล าดั บ ที่ สู ง กว่ า การตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา) วันที่ 25 มีนาคม 2562 หรือโรงเรียนอาจแจ้งทางโทรศัพท์ตาม
หมายเลขที่ระบุไว้ในใบสมัคร หรือ E-mail
8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว
การเรีย กตัวผู้ผ่ านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสั ญ ญาจ้าง โรงเรียนบ้านสั นกลาง(ราษฎร์พัฒ นา)
จะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์
พั ฒ นา) สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2 ที่ มี วิ ช าเอกตรงตามประกาศนี้
ตามลาดับที่ผ่านการคัดเลือก และให้ผู้สอบได้ลาดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายมนตรี นวลจีน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์พัฒนา)

