ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง
เรื่อง

รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
****************************

ด้ว ยโรงเรี ย นบ้ านแม่ ตาช้าง ต าบลป่าแดด อาเภอแม่ ส รวย จังหวัด เชี ยงราย ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่ 1120/2560 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอนเด็กปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
1.2 สาขาวิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
หรือหนั งสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จ
การศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตาบล
ป่ า แดด อ าเภอแม่ ส รวย จั งหวัด เชี ย งราย ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 – 9 พฤษภาคม 2561 ตามวั น เวลา ไม่ เว้ น
วันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านแม่
ตาช้าง ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือดูได้ที่ หน้าเว็บ สพป.เชียงราย เขต 2
http://182.93.171.164/th/ (หน้าข่าวประกาศรับสมัคร)
7. วิธีการคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
1.ด้านความรู้
(100)
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
50
1.2 ความรู้เกี่ยวกับ
50
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่3)พ.ศ.2553
- พรบ.ระเบียบบริหารราชหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทั่วไป
(50)
- บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา
50
- ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
- ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน

วิธีการประเมิน
ข้อเขียน
ข้อเขียน

สัมภาษณ์

8. วัน เวลา ดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตาบลป่าแดด อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย ดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
11 พฤษภาคม 2561
- สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
100
50
150
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9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน
การคัดเลือกในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ หรือดูได้ที่ หน้าเว็บ สพป.
เชียงราย เขต 2 http://182.93.171.164/th/ (หน้าข่าวประกาศรับสมัคร)
10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
10.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ในกรณีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะใช้วิธีการให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่า
10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1 ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
โดยเรียงตามลาดับจากผู้ที่คะแนนรวมสูงลงมา และขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกหากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
11. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
11.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
11.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก ตามประกาศของโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นผู้มีสิทธิ์ทาสัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงาน
ตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะ
เรียกผู้มีคะแนนรวมลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคั ดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่านในครั้งนี้

และให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ เพื่อเรียก
ให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างแต่ประการใด
11.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11.4 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือทีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายบดินทร์ ศรีเงิน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาช้าง ลงวันที่ 30 เมษายน 2561
ที่
1
2
3
4
5

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วัน/เดือน/ปี
1 – 9 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
12 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561

ติดต่อสอบถามได้ที่ 052-029339 , 096-6955589 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล) ,
089-9522761 (ผอ.โรงเรียน)
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