ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
…………………….
ด้วยโรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัด สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างราย
เดือน ในตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวันที่
8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ให้ ผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการสั่งจ้าง เลิกจ้างและการอนุญาตการ
ลาของลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ๐๔๐๔๔/ว๔๕๖๒ ลงวันที่
๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.๒๕๖๐ โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) จึงประกาศรับ
สมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ตาแหน่ งครูผู้ สอน วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ จานวน 1 อั ต รา จ้ างด้ว ยเงิ นงบประมาณ ตามแผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

-23. กาหนดการและการรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 6 - 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ประกาศรับสมัคร
ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทาง Email :
tantongwit@gmail.com หรือสมัครด้วยตนเอง
ณ ห้องประชุมศิลาฤกษ์ โรงเรียนธารทองวิทยา (ปุารวก)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและประเมินสมรรถนะ ณ ห้องประชุมศิลาฤกษ์
(ถ้ายื่นเอกสารสมัครสอบทาง E-mail ให้นาเอกสารสมัคร
ฉบับจริงมาด้วยในวันสอบด้วย)
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก)
เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึง่ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับจริง
พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้ง แต่วันที่รับการ ตรวจ
ร่างกายถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.3 การยื่นใบสมัคร
(1) ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทาง Email : tantongwit@gmail.com
หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมศิลาฤกษ์ โรงเรียนธารทองวิทยา (ปุารวก) ระหว่างวันที่ วันที่ 6 - 17
มิถุนายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร หากยื่นเอกสารสมัครสอบทาง E-mail
ให้นาเอกสารสมัครฉบับจริงมาด้วยในวันสอบด้วย และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.
2561 ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) และทางระบบหนังสืออิเลคทรอนิคส์ http://www.cri2.go.th/th/ หรือ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทร. 053 – 666844 หรือ โทร 081-0302733
5. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะทา
การประเมิน สมรรถนะในภาค ก โดยการสอบข้อเขียน และจะทาการประเมิ นสมรรถนะ ภาค ข โดยวิธีการ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
วัน และเวลา
สมรรถนะ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.
ภาค ก.
2561
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
เวลา 10.00 น. –11.00น.
ภาค ข
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป - การประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (รายละเอียดตามหลักสูตร
การประเมินฯแนบท้ายประกาศฯ)

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50 คะแนน

สอบข้อเขียน

50 คะแนน

สัมภาษณ์

หมายเหตุ หากผู้สมัครสอบยื่นเอกสารสมัครสอบทาง E-mail ให้นาเอกสารสมัครฉบับจริงมาด้วยในวันสอบด้วย ใน

เวลา 08.00 น. ในกรณีที่เอกสารสมัครสอบทาง E-mail มีคุณสมบัติไม่ตรงตามผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
คัดเลือก ทางโรงเรียนขอดาเนินการตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้ คะแนนแต่ละภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 หรือหากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปให้คณะกรรมการกลางเสนอ
ความเห็นให้ผู้มีอานาจสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติ
6.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไป
หาน้ อย ในกรณีที่ ผู้ผ่ านการประเมิ นฯได้ค ะแนนรวมเท่า กัน ให้ จัด เรี ยงล าดั บโดยให้ ผู้ที่ ไ ด้ คะแนนประเมิ น
สมรรถนะในภาค ก อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข
อยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า หากคะแนนยั ง เท่ า กั น อี ก ให้ ผู้ ส มั ค รก่ อ น เป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นล าดั บ ที่ สู ง กว่ า การตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับที่ วันที่ 26 มิถุนายน
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) และระบบหนังสืออิเลคทรอนิคส์ http://www.cri2.go.th/th/ หรือ
โทรศัพท์และสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทร. 053 – 666844 และโทร 081-0302733 หรือโรงเรียน
อาจแจ้งทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบสมัคร

-48. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาโดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิก
และสิ้นผลไปมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือเมื่อมีการเรียกทาสัญญาจ้างแล้ว
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก) จะแจ้งให้ผู้
ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนธารทองวิทยา (ปุารวก)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีวิชาเอกตรงตามประกาศนี้ ตามลาดับที่ ผ่าน
การคัดเลือก และให้ผู้สอบได้ลาดับที่ 1 มารายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2561 และเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผู้อานวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก)
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หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วันที่ 5 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
ภาค ก ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ความรู้การจัดการเรียนการสอน (30 ข้อ)
2. ความรู้การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (20 ข้อ)
ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
จะประเมินผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ การ
สังเกต เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ
เกณฑ์ประเมินการความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เกณฑ์
1. ประวัติส่วนตัว,ประวัติ
การศึกษา
2. ประวัติ การทางาน, การ
ประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

เอกสาร / หลักฐานที่ประเมิน

เอกสารแนะนาตัวเอง ( หลักฐานแสดง
การศึกษา การฝึกประสบการณ์การสอน)
แฟูมสะสมผลงาน (ประสบการณ์,ผลงาน,
การฝึกอบรม,การสัมมนา ,การศึกษาดูงาน)
กริยามารยาท ลักษณะท่าทาง การวางตัว,
การแต่งกาย,น้าเสียง อักขระภาษาถูกต้อง
ชัดเจน
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ ความรวดเร็วในการตอบคาถาม, การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
5. เจตคติและอุดมการณ์ เจตคติต่อวิชาชีพครู, วิสัยทัศน์,ความมุ่งมั่น,
การเลือกวิธีการทางาน
รวม
รวมคะแนน เต็ม 50 คะแนน

คะแนน เต็ม 10 คะแนน
ดีมาก
ดี
พอใช้
(8-10)
(5-7)
(1-4)
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ใบสมัคร
รหัสประจาตัวสอบ
การคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
ติดรู ปถ่าย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1 x 1.5 นิ้ว
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 3 รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบรับรองแพทย์
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิ
เอกสารอื่นๆ (ระบุ).......................................................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก)
และข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………………...ผู้สมัคร
(…………………....…………..)
วันที่……....เดือน………………......…..พ.ศ. ……......…
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ……………………………….......ผู้รับสมัคร
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................
.....................................................................
ลงชื่อ………………………………......ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ปุารวก)

บัตรประจาตัวผู้สมัคร
สาหรับหน่วยสอบ

ติดรูปถ่าย

ติดรูปถ่าย

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน

ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว

6 เดือน

เลขประจาตัวผูส้ อบ

ถ่ายไว้ไม่เกิน
6 เดือน
ประทับตรา

บัตรประจาตัวผูส้ มัครรับการคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่ ง ครู ผสู ้ อน โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

สาหรับผูส้ มัครสอบ

เลขประจาตัวผูส้ อบ

บัตรประจาตัวผูส้ มัครรับการคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

ชื่อ-สกุล ............................................................................................................
วุฒิ ..............................................วิชาเอก..........................................................

ชื่อ-สกุล ............................................................................................................
วุฒิ ..............................................วิชาเอก..........................................................

.............................................
เจ้าหน้าที่ออกบัตร

.............................................
เจ้าหน้าที่ออกบัตร

.............................................
ลายมือชื่อผูส้ มัคร

.............................................
ลายมือชื่อผูส้ มัคร

