ประกาศโรงเรี ยนบ้านสันสลี
เรื่ อง การรับสมัครลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
........................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านสันสลี จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ประจาปี การศึกษา
พ.ศ. 2559 ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย อาศัยอานาจตามความในมาตรา 53 (4) และมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547ประกอบกับกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑแและ
วิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการ พ.ศ.2550ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 และระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข เพิม่ เติม(ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2536 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 จึงมีมติเห็นชอบให้ดาเนินการคัดเลือกเพือ่ เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ใน
ตาแหน่ง ต่าง ๆ ดังนี้
1 . ตาแหน่ งที่รับสมัครคัดเลือก
(1). ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย จานวน 2 ตาแหน่ง
1. วิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่มีวฒ
ุ ิครู
2. วิชาเอกภาษาไทย ที่มีวฒ
ุ ิครู
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ผูส้ มัครสอบต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป ผูท้ ี่จะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(1) มีสญ
ั ชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริ บูรณแ และไม่เกินห้าสิบห้าปี
(3) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทแ รงเป็ นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริ สุทธิ์ใจ
(4)ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง
(5) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคดังนี้
(ก) โรคเรื้ อนในระยะติดต่อหรื อในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็ นที่รังเกียจแก่สงั คม

(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้ อรัง
(6)ไม่เป็ นผูอ้ ยูใ่ นระหว่างถูกสัง่ ให้พกั ราชการหรื อถูกสัง่ ให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หลักเกณฑแและวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารงานบุคคล หรื อตามกฎหมายอื่น
(7)ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็ นกรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(10)ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(11)ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงาน อื่นของ
รัฐ
(12)ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก หรื อปลดออก หรื อไล่ออก เพราะกระทาผิดวินยั ตามมาตรฐาน
ทัว่ ไป หลักเกณฑแและวิธีการเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคลของส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารงานบุคคล หรื อตามกฎหมายอื่น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง / ลักษณะงาน และอัตราค่าตอบแทน
2.1 ลูกจ้ างจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ ง ครู ผู้ช่วย
(ก) วิชาเอกภาษาอังกฤษ
1 ตาแหน่ง
วิชาเอกภาษาไทย
1 ตาแหน่ง
(ข) คุณสมบัติ
1. มีความรู ้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบตั ิหน้าที่
2. มีประสบการณแจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
(ค) ลักษณะงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิงานสายงานผูส้ อน ตาแหน่ง ครู ผชู ้ ่วย
(ง) อัตราค่าตอบแทน จานวน 6,000 บาท / เดือน จานวน 11 เดือน (ตั้งแต่ 16
พฤษภาคม 2559 ถึง 31 มีนาคม 2560 )
3. ระยะเวลาการรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร
3.1 ระยะเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น.ถึง 16.00 น.
3.2 สถานที่รับสมัคร ณ โรงเรี ยนบ้านสันสลี ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
4. เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
4.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 3 รู ป
4.2 สาเนาหลักฐานการศึกษา
พร้ อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้ อมแสดงบัตรจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
พร้ อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทยแปริ ญญา ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้ อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) พร้ อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานใบประกอบวิชาชีพครู
พร้ อมแสดงฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.9 ใบรับรองการปฏิบตั ิงาน / ผลการปฏิบตั ิงาน (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5.หลักเกณฑ์ การคัดเลือก ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ ง ผูช้ ่วยครู
5.1 ทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ให้ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว่ ไปที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ โดยเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
5.1.1 ความรู ้ในเนื้อหาวิชาพื้นฐานระดับปริ ญญาตรี และเนื้อหาวิชาที่สอนระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.1.2 ความรู ้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรี ยนรู ้สาหรับเด็กในระดับขั้นพืน้ ฐาน
5.1.3 ความรู ้เกี่ยวกับหลักการสอนทัว่ ไป และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5.1.4 ความรู ้เกี่ยวกับสื่อการเรี ยนการสอน และนวัตกรรมในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1.5 ความรู ้เกี่ยวกับหลักการ วิธีการ และระเบียบการวัดผล และประเมินผลในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
5.2 ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ ง สั มภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ประเมินผูเ้ ข้าคัดเลือกเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ประวัติการทางาน และสัมภาษณแเพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ความรู ้ที่เป็ น
ประโยชนแในการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ และความรู ้ในเรื่ องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ
ประสบการณแ ท่วงทีวาจา อุปนิสยั เจตคติ และบุคลิกภาพ เป็ นต้น โดยใช้ระบบ คะแนนเฉลี่ย
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคดั เลือก
วันที่ 6 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านสันสลี
7. วัน เวลา และสถานที่คดั เลือก
สถานที่คดั เลือก ณ โรงเรี ยนบ้านสันสลี ตาบลสันสลี อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
หมายเหตุ การสัมภาษณแ ณ ห้องประชุมโรงเรี ยนบ้านสันสลี
วัน/เดือน/ปี
7 พฤษภาคม 2559

เวลา
09.00 – 11.00น.

วิชา
ความรู้ ความสามารถทัว่ ไป

คะแนนเต็ม หมายเหตุ
100

7 พฤษภาคม 2559

13.00 น. เป็ นต้นไป

ความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
สั มภาษณ์

100

8. เกณฑ์ การตัดสิ น
8.1 ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูท้ ี่คดั เลือกได้ จะต้องเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกได้คะแนนทั้งหมดไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8.2 การประกาศรายชื่อผูท้ ี่ได้รับคัดเลือก จะประกาศโดยเรี ยงลาดับที่จากผูไ้ ด้คะแนนสูงสุดสู่คะแนนต่าสุด
ตามลาดับ
8.3 ในกรณี ที่ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ก็ให้ผไู ้ ด้รับเลขประจาตัวผูส้ มัครเข้าสอบคัดเลือก
ก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า
8.4 หากภายหลังปรากฏว่า ผูค้ ดั เลือกได้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครจะถูกตัด
สิทธิ์ในการจ้างทันทีถือว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
8.5 กรณี มีผขู ้ าดคุณสมบัติได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างดังกล่าว และกรณี มีการสละสิทธิ์จะเรี ยกผูท้ ี่ได้รับการ
คัดเลือกลาดับถัดไป
8.6 จะขึ้นบัญชีผคู ้ ดั เลือกได้ ขึ้นบัญชีไว้เป็ นเวลา 1 ปี นับแต่วนั ขึ้นบัญชี แต่ถา้ มีการคัดเลือกอย่างเดียวกัน
นี้อีก และได้ข้ นึ บัญชีผคู ้ ดั เลือกได้ใหม่แล้วบัญชีผคู ้ ดั เลือกได้ครั้งนี้เป็ นอันยกเลิก
9. ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เวลา 19.00 น. ณ โรงเรี ยนบ้านสันสลี
10. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัว ณ ห้องธุรการ โรงเรี ยนบ้านสันสลี
เวลา 09.00 น.ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 และจัดทาสัญญาจ้าง โดยเริ่ มปฏิบตั ิงานวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ)
(นายสมจิต จันต๊ะบุญ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสันสลี

