ประกาศโรงเรียนเวียงผาวิทยา
ที่ 004 / 2558
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
(โครงการ ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
……………………………..
ด้วยโรงเรี ยนเวีย งผาวิทยา หมู่ที่ 6 ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ส รวย จังหวัดเชียงราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามหนังสือสั่งการที่
ศธ 04044/ว1735 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ให้ดาเนินการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (โครงการขาดแคลนครู ขั้นวิกฤต) อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ประจาปี
งบประมาณ 2559 จานวน 1 อัตรา
ดังนั้นทางโรงเรียนเวียงผาวิทยา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่
ทาหน้าที่ในการสอนตาแหน่งครูอัตราจ้างอัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท จานวน 1 อัตรา โดยกาหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครเพื่อเลือกสรร
1.1 ครูปฏิบัติการสอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไปซึ่งก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณสมบัติและตาแหน่ง
ราชการครูสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีสาขา
วิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัคร
/2.4 คุณสมบัติ...

2.4 คุณสมบัติทั่วไปต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
2.4.1 มีสัญชาติไทย
2.4.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
2.4.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.4.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.4.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะการกระทาผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.4.7 ไม่ เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออกปลดออกหรือไล่ อ อกจากราชการรัฐ วิส าหกิจหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.4.8 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช
2.4.9 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการศึกษา (วิชาเอกคณิตศาสตร์)
2.4.10 มีความประพฤติดีอดทนใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
2.4.11 มีหลักฐานทางทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนเวียงผาวิทยาหรือ
ดาวน์โหลดแนบท้ายประกาศฉบับนี้และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่โรงเรียนเวียงผาวิทยา
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.00 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1  1.5 นิ้วเป็นรูปถ่ายคราว
เดียวกันซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 ใบ
3.2.2 คุณวุฒิการศึกษาเช่นปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่
แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครฉบับจริงและสาเนาจานวน 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
3.2.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง
สิทธิประกอบวิชาชีพครูที่ออกโดยสานักงานคุรุสภาจานวน 1 ฉบับ
/3.2.4 สาเนาบัตร...

3.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.2.6 หนังสือรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันที่
ตรวจร่างกายถึงวันที่รับสมัครโดยระบุไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ
3.2.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.2.8 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่นใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลทะเบียนสมรส (ในกรณีที่
หลักฐานในการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสาเนาภาพถ่ายอย่างละ 1 ฉบับเอกสารที่เป็นสาเนาให้นาฉบับจริงมาแสดง
ในวันรับสมัครด้วยและต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบรับสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าเหตุใดๆหรือ
วุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกเป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
4.1 โรงเรียนเวียงผาวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 21 ตุลาคม
2558 และเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 www.cri2.obec.go.th เป็นต้นไป
4.2 กาหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยาในวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ตามตารางที่จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
1. ด้านความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก
2.ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/ บุคลิกภาพทั่วไป
- บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา
- ปฏิภาณไหลพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
- ทัศนคติในการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน
รวม

คะแนนเต็ม
10
40
50

วิธีประเมิน
ข้อเขียน

สัมภาษณ์

100
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6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินของโรงเรียนเวียงผาวิทยาถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิ ทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่าน
การคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และ
ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยการจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่คะแนน
รวมเท่ากันทุกภาคให้ดูคะแนนข้อเขียนถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นเวี ย งผาวิ ท ยาจะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กตามล าดั บ คะแนนประเมิ น ภายใน
วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยาและเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 www.cri2.obec.go.th โดยขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปีนับ
แต่วันประกาศขึ้นบัญชี
8. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิได้รับการจ้างจานวน 1 อัตราบัญชีรายชื่อดังกล่าวและผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
8.1 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามวันเวลาและสถานที่ที่กาหนด
8.2 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามวันเวลาที่กาหนดในสัญญาจ้าง
8.3 ขอสละสิทธิในการทาสัญญาจ้าง
8.4 ได้รับการจัดจ้างแล้ว
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ 1 จะต้องมาทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนเวียงผาวิทยาในวันที่ 27 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น.
10. การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางจัดหา
โรงเรี ย นเวี ย งผาวิ ท ยาได้ ด าเนิ น การสรรหาลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดและมอบหมายให้ หากมีการกาหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหา
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นใหม่ โ รงเรี ย นเวี ย งผาวิท ยาจะพิ จ ารณาด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ ใ หม่ ที่ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

(นายนิเรก หอมรส)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
(โครงการ ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
โรงเรียนเวียงผาวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัว
จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

วัน เดือน ปี
16 ตุลาคม 2558
16 – 20 ตุลาคม 2558
21 ตุลาคม 2558
22 ตุลาคม 2558
26 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558
27 ตุลาคม 2558

(นายนิเรก หอมรส)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงผาวิทยา
วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หมายเหตุ

