ประกาศโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย)
*******************************
ด้วยโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และต้องมีความรู้
พื้นฐานทางวิชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับ รองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
ระหว่างวันที่ 27 เดือนมีนาคม – วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ในวันเวลาราชการ

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 X1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับ
วิชาเอกที่เปิดรับสมัครฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับโดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่อ อกให้ภ ายใน 1 เดือน นั บตั้ งแต่วัน ที่รับ การ ตรวจ
ร่างกายถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.3 เงือ่ นไขในการรับสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และ
จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆมิได้
(2) อัตราจ้างครูจากเงิน นอกงบประมาณนี้ ถื อเป็น อัตราจ้างลูก จ้างชั่วคราว ไม่ มีข้อผู ก พัน ที่
นาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราการหรือข้าราชการหากมีผู้ใดประสงค์จะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบตัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
3.4 การยื่นใบสมัคร
(1) ผู้สมั ครเข้ารับ การเลื อกคั ดเลือ ก ต้องยื่น ใบสมั ครด้วยตนเอง โรงเรีย นเจดีย์ห ลวงพิ ทยา
ระหว่างวันที่ 27 เดือนมีนาคม – วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ในวันเวลาราชการ
(2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 เดือ น
เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรี ย นเจดี ย์ ห ลวงพิ ท ยา และทางเว็ บ ไซด์ http://www.cri2.obec.go.th ,
http://www.jedeeluang.ac.th

5. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จะทาการประเมินตามกาหนดดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 27 เมษายน 2560 สอบข้อเขียน
เวลา 09.00-10.00 น. 1. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
- ความรอบรู้
เวลา 10.30-11.30 น. 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
เวลา 13.00-14.00 น.

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ
หลักสูตรการสอบตามบัญชี
แนบท้าย ประกาศ

100

สอบสัมภาษณ์

100

แฟ้มสะสมผลงาน

6.เกณฑ์การตัดสิน
- ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ตามลาดับที่ ภายในวันที่ 28 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรี ย นเจดี ย์ ห ลวงพิ ท ยา และทางเว็ บ ไซด์ http://www.cri2.obec.go.th ,
http://www.jedeeluang.ac.th

8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิก หรือ
สิ้นผลไปมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญ ชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง คุณวุฒิ
กลุ่มวิชา/สาชาวิชา/วิชาเอกที่มีลักษณะเดียวกันใหม่นี้ แล้วแต่กรณี
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
ตามลาดับที่ ที่ผ่านการเลือกสรรและให้ ผู้สอบได้ลาดับที่ 1 มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เดือ น
พฤษภาคม พ.ศ. 2560 และทาสัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนมีนาคม

พ.ศ. 2560

(นายเทอดศักดิ์ ธนสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย)
................................................................
1. ทาการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้
1. ความรอบรู้
- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียงประเพณีท้องถิ่น
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
- พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
- หลักการศึกษา
- หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก
2. การสอบสัมภาษณ์ 100 คะแนน

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกปฐมวัย)
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
วัน เดือน ปี
24 มีนาคม – 21 เมษายน 2560
27 มีนาคม – 21 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560
27 เมษายน 2560
28 เมษายน 2560
1 พฤษภาคม 2560
1 พฤษภาคม 2560

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
1. นางสาวศิริดา
ยานะสิทธิ์
2. นางสาวธิดารัตน์
สุโพธิ์

ครู
ครู

087-220-6426
082-180-8499

หมายเหตุ
ในวันเวลาราชการ

เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
……………………………….
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................
2. เกิดวันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ..................อายุ...........ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3.วุฒิการศึกษา.........................................................................วิชาเอก.................................................................
จากสถานศึกษา...........................................................................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................................................
5.บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......ตาบล.....................
อาเภอ.........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์............................โทร....................................................
6. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า ชื่อสามี/ภรรยา..............................
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก จานวน 1 ชุด ดังนี้
 สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองคุณวุฒิ
 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 เอกสารอื่นๆ (ระบุ).......................................................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา และ
ข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร..............................................
(...............................................)
วันที่........................................

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ……………………………….......
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง...........................................

เฉพาะเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก................................................................
ลงชื่อ……………………………….......
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง........................................................

