ประกาศโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
เรื่อง แก้ไขวันที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็น ลูกจ้ างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
***********************
ด้วยโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ตาบลเจดีย์หลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มี ความประสงค์รับ สมัครบุ คคลทั่วไปเพื่อจัด จ้างเป็ นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้ าที่ ค รู ผู้ส อน จ านวน 1 อั ต รา อาศัย อ านาจตามค าสั่ง ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน
ที่ 1120/2560 เรื่ อง การมอบอานาจเกี่ ยวกับ ลูกจ้ างชั่ว คราว สั่ง ณ วั นที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึ งประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคั ดเลือกเพื่ อเป็นครู อัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เริ่มต้นเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
๑.๑ สาขาวิชา/วิชาเอก ทั่วไป จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคั ดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูแ ละบุคลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็น ผู้ไ ด้รั บวุ ฒิป ริญ ญาตรี ทางการศึ กษา หรือ ปริ ญญาตรีส าขาอื่ น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับ ผู้ สมั ค รที่ มีวุฒิ ป ริ ญญาตรี ส าขาอื่น จะต้ องมี ความรู้ พื้นฐานทางวิช าชีพครูต ามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็ นผู้ มีใบประกอบวิ ช าชี พครู ตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ภาครู แ ละบุ คลากรทาง
การศึกษา พ.ศ.2546 หรื อมี หนัง สือ รับรองสิทธิ ที่ค ณะกรรมการคุ รุสภาออกให้ห รือมี หนั งสือ รับ รองสิท ธิที่ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคั ดเลือก
ผู้ประสงค์จ ะสมัค รสอบคัดเลื อก ให้ขอรับใบสมัครและยื่ นใบสมัครได้ที่ โรงเรียน บ้านแม่ตาแมว ตาบลเจดีย์ หลวง
อาเภอแม่ส รวย จังหวัดเชี ยงราย ตั้ งแต่วั นที่ 2 – 5 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ในวัน เวลา
ราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวัน สมัครสอบ
4.1 สาเนาปริ ญญาบัตร/หนังสื อรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลั ยอนุมัติแ ล้วและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร

5.1 ผู้ ส มั ครจะต้อ งรับ และยื่ น ใบสมั ครสอบด้ ว ยตนเอง ณ โรงเรี ยนบ้ า นแม่ ต าแมว และต้ อ งกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
5.2 ผู้ สมั ครต้อ งแจ้ง สถานที่ ที่ สามารถติด ต่อ ได้ ทางจดหมายลงทะเบี ยนในเขตจ่ ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ เรียบร้อยต่ อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า สอบคั ดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้ าสอบคั ดเลือ กภายในวั นที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ ตาแมว
ตาบลเจดี ย์ห ลวง อ าเภอแม่ส รวย จั งหวัดเชีย งราย และเว็บ ไซต์ของส านั กงานเขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึ กษา
เชียงราย เขต 2
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลื อก
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๑. ด้านความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
๒.ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุ คลิ กภาพทั่วไป
- บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา
- ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จ ะปฏิบัติ
- ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน

50
50

ข้อเขียน
ข้อเขียน

50

สัมภาษณ์

8. วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือ ก
โรงเรี ยนบ้า นแม่ต าแมว จะดาเนิน การสอบข้อ เขี ยนและสอบสัมภาษณ์พร้อ มประเมิ นผลการปฏิ บัติ งาน
ในวัน ที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรีย นบ้านแม่ตาแมว ต าบลเจดี ย์หลวง อาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย ดังตารางต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
18 เมษายน 2561
100
- สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
50
- สอบสัมภาษณ์
รวม
150

9. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบั ญชี การสอบคั ดเลื อก

9.1 ผู้ สอบผ่า นจะต้ องได้ค ะแนนสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั มภาษณ์ รวมกั น ไม่ น้ อยกว่า ร้ อ ยละ 60
ในกรณี ที่มีผู้ สอบได้คะแนนรวมเท่า กัน จะจั ดลาดับ ที่โ ดยให้ผู้ ที่ได้ คะแนนผลสอบสั มภาษณ์ มากกว่ าอยู่ในลาดับ ที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่ อผู้ ไ ด้รั บการคัด เลื อก ตามข้อ 9.1 เรีย งล าดั บจากผู้ ได้ คะแนนรวมสูง สุด ลงมา
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 นับตั้ งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ ง
เดียวกันครั้ งใหม่ บั ญชีผู้ที่ ได้รับ การคั ดเลื อกครั้ งก่อนเป็น อันยกเลิก ตั้งแต่วัน ประกาศผลการสอบคั ดเลือ กครั้ง ใหม่
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ ผ่านการคั ดเลือ ก/เงื่อนไขในการจ้าง
10.1 กาหนดการดาเนินการรายงานตัว จัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 เมษายน 2561 เวลา
09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ไ ด้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลื อกครั้งนี้ เป็นผู้ มีสิทธิ์
ทาสัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้ค ะแนนรวมสูง สุด ตามประกาศไม่ มารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้าง ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มีคะแนนรวม
ลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่ อไป ดั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่านในครั้งนี้ และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ เพื่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
แต่ประการใด
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิท ธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกขอคณะกรรมการถื อเป็นที่ สิ้น สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรื อบุ คคลอื่น จะคัดค้านไม่ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายเจริญศักดิ์ ธาตุอินจันทร์)
ครูชานาญการโรงเรียนเวียงผาวิทยา
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาแมว
ปฏิทินการดาเนินการคัดเลื อกบุ คคลเพื่อ จ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวรายเดื อน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านแม่ตาแมว

สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 2
**********************************
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

26-30 มีนาคม ๒๕๖1

2

รับสมัครสอบคัดเลือก

2 - 5 เมษายน ๒๕๖1

3

ตรวจคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือ ก

7 - 8 เมษายน ๒๕๖1

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

9 เมษายน ๒๕๖1

5

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

18 เมษายน ๒๕๖1

6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

20 เมษายน ๒๕๖1

7

รายงานตัว ดาเนินการทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

21 เมษายน ๒๕๖1

8

เริ่มปฏิบัติราชการ

๑6 พฤษภาคม ๒๕๖1

หมายเหตุ

