ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
ที่ 1 / 2557
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
.......................................................
ด้วย โรงเรียนบ้านแม่ตะละ อาเภอเวียงป่าเป้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อ คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน งบขาด
แคลนครูขนั้ วิกฤต จึงอาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. 0527.6/331 ลงวันที่ 26
เมษายน 2542 เรื่ อ งการจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวของส่ ว นราชการ ประกอบกั บ ค าสั่ ง ส านั ก งา น
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่องมอบอานาจ
ปฏิบัตริ าชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกาศรับสมัครรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจัดจ้าง
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
วิชาเอก ปฐมวัย
อัตราว่าง
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท (ขาดแคลนครูขนั้ วิกฤต)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทาสัญญา - 31 มีนาคม 2557
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผูไ้ ด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.3 เป็นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค ร ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ โ รงเรี ย น
บ้านแม่ตะละ ตั้งแต่วันที่ 22-28 มกราคม 2557 ในวันและเวลาราชการ

4. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัครสอบแข่งขัน ( เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสาเนา
ภาพถ่ายจานวน1 ชุด พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง )
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุ
สาขาวิชาเอก/ทางสาขาวิชา หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีขอ้ ความระบุว่า “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ”
4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิว้ ที่ถา่ ยมาแล้วไม่
เกิน 6 เดือนและถ่ายครัง้ เดียวกัน จานวน 3 รูป
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ( ที่ยังไม่หมดอายุ )
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือนนับถึงวันสมัคร
4.7 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 จะ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน กาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
22-28 มกราคม 2557
30 มกราคม 2557

กาหนดการ
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สถานที่
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านแม่ตะละและ
http://www.cri2.obec.go.th

31 มกราคม 2557
3 กุมภาพันธ์ 2557

สอบแข่งขันโดยการสอบ
สัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือก

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
โรงเรียนบ้านแม่ตะละและ
http://www.cri2.obec.go.th

4 กุมภาพันธ์ 2557

รายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง

โรงเรียนบ้านแม่ตะละ

6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องรับการยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในใบสมัครหากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อได้
ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิน้
6.3 ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการ สอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีองค์ประกอบในการ
พิจารณา ดังนี้
สมรรถนะ
คะแนน
วิธีการประเมิน หมายเหตุ
เต็ม
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100
สอบสัมภาษณ์
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเตรียมแฟ้ม
(การสอบสัมภาษณ์)
คะแนน
สะสมงานและรายงานผล
การปฏิบัตงิ านของผู้มีสิทธิ์
สอบมาด้วย
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผูท้ ี่จะถือว่าเป็นผูม้ ีผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านเลือกสรร
โรงเรียนบ้านแม่ตะละ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2557 ตามลาดับคะแนนมากไปหาน้อย ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ และผ่านทางสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 ( http://www.cri2.obec.go.th/) สาหรับบัญชีผู้ผา่ นการ
เลือกสรรให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึน้ บัญชีหรือนับแต่
วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มลี ักษณะงานเดียวกันนีใ้ หม่ แล้วแต่กรณี
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่แบบราชการกาหนดโดยโรงเรียนบ้านแม่ตะละ
จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมาทาสัญญาจ้างในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.00 -10.00น.
ณ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ
11. ระเบียบและข้อปฏิบัตเิ กี่ยวกับการสอบ
11.1 ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ
11.2 ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัวสอบไว้บน
โต๊ะ ขณะที่ทาการสอบ หากผู้ใดไม่มบี ัตรประจาตัวสอบ กรรมการกากับห้องสอบจะไม่อนุญาตให้เข้า
สอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบหลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
11.3 ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือ
สอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาต
ให้สอบวิชานั้น

11.4 ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัตติ ามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัตขิ องผู้เข้า
สอบ พ.ศ. 2548
11.5 ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบโดยเคร่งครัด
11.6 ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทาการใดๆ
อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนีผ้ ู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา 20 นาที
หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
11.7 หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัตหิ น้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตนให้รีบ
แจ้งต่อกรรมการกากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไข
ในทางที่เหมาะสม การแจ้งหรือร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
11.8 ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น
11.9 ห้ามนาอุปกรณ์การสื่อสารและอุปกรณ์ทางอิเลคทรอนิคส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
12. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีเมื่อมีกรณีใด กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
12.1 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามวัน เวลาที่กาหนด
12.2 ผู้นั้นได้ทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ่างชั่วคราว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 แล้ว
12.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง
12.4 ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามกาหนดเวลาในสัญญาจ้าง
12.5 เมื่อครบกาหนดการขึน้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ฐกฤต นวลคามา
( นายฐกฤต นวลคามา )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะละ

