ประกาศโรงเรียนร่องธารวิทยา
ที่ ๑ / ๒๕๖๐
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
…………………….
อาศัยอานาจตามความในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙
ลงวันที่ ๒๘กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ตาแหน่งครูผู้สอนจ้างรายเดือน จานวน ๑ อัตรา ไม่จากัด เอก แต่มีความรู้ความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ อัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ให้
เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรม

(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ พนักงาน ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑)เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทาง
วิชาชีพครูไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต ด้วย
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนร่องธารวิทยา ตาบล
ทรายขาว อาเภอพาน จังหวัด เชียงราย ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐
น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๒) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ X๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๓) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับ
วิชาเอกที่เปิดรับสมัครฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ ๑ ฉบับโดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือน
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
ฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการ ตรวจ
ร่างกายถึงวันรับสมัคร
(๖) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆมิได้
(๒) อัตราจ้างครูจากเงินนอกงบประมาณนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันที่นาไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราการหรือข้าราชการหากมีผู้ใดประสงค์จะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบตัดเลือกตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
๓.๔ การยื่นใบสมัคร
(๑) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนร่องธารวิทยา ตาบลทรายขาว อาเภอ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๔-๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. –
๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(๒) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนร่องธารวิทยา .จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๑๗ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียน.ร่องธารวิทยา และ
ทางระบบหนังสืออิเลคทรอนิคส์หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทร๐-๕๓๑๘-๖๗๘๘
๕. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะทาการ
ประเมินสมรรถนะในภาค ก โดยการสอบปฏิบัติ และจะทาการประเมินสมรรถนะ ภาค ข โดยวิธีการสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๐ ตามรายละเอียดดังนี้

วัน และเวลา

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๕๐ คะแนน

สอบปฏิบัติงาน

๕๐ คะแนน

สัมภาษณ์

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ภาค ก.
เวลา ๐๙.๐๐ น. –๑๐.๓๐น. - ความรู้ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์
ภาค ข
เวลา ๑๐.๓๐ น.-๑๒.๐๐น.

- การประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
รวม

๑๐๐ คะแนน

๖.เกณฑ์การตัดสิน
๖.๑ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้คะแนนแต่ละ
ภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ให้เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง ๒ ภาค จาก
มากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้ผ่านการประเมินฯได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้จัดเรียงลาดับโดยให้ผู้ที่ได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะในภาค ก อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ
ในภาค ข อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า การตัดสิน
ของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
โรงเรียนร่องธารวิทยา .สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ฯ ตามลาดับที่ ภายในวันที่ ๑๗ เดือน มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนร่องธาร
วิทยา . และทางระบบหนังสืออิเลคทรอนิคส์ ฯ
๘. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนร่องธารวิทยา จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิก หรือ
สิ้นผลไปมีกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่ง คุณวุฒิ
กลุ่มวิชา/สาชาวิชา/วิชาเอกที่มีลักษณะเดียวกันใหม่นี้ แล้วแต่กรณี

๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรฯได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทาสัญญาจ้าง สาหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ที่
ขึ้นบัญชีไว้มารับการทาสัญญาจ้างครั้งต่อไป โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จะทาหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดย
วิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการเลือกสรรระบุไว้ในใบสมัคร
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนร่องธารวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ที่มีวิชาเอก/สาขาวิชา ตรงตามประกาศนี้
ตามลาดับที่ ที่ผ่านการเลือกสรรและให้ผู้สอบได้ลาดับที่ ๑ มารายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๘ เดือน
มกราคม ๒๕๖๐ และทาสัญญาจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(.นายเมฆินทร์ อินต๊ะเสาร์..)
ผู้อานวยการโรงเรียนร่องธารวิทยา

