ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ คั ดเลือกเป็ นครู อัตราจ้าง
…………………….
ด้วยโรงเรีย นธารทองวิท ยา(ป่ารวก) ตาบลธารทอง อ าเภอพาน จั งหวั ดเชี ยงราย สั งกั ด สานัก งาน
เขตพื้ นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2 จะดาเนินการคั ดเลือ กบุคคลทั่ว ไปเพื่ อจ้า งเป็น ครูอัต ราจ้ างราย
เดือน ในตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อาศัย อานาจตามคาสั่งส านักงานเลขาธิ การคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน ที่ 29 / 2546 ลงวัน ที่
8 กรกฎาคม 2546 เรื่ อง มอบอ านาจปฏิ บัติร าชการแทนเกี่ ยวกับ ลูกจ้ างชั่ว คราว ให้ ผู้อานวยการสถานศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกั บการสั่งจ้ าง เลิกจ้า งและการอนุญาตการ
ลาของลู ก จ้ างชั่ วคราว โรงเรีย นธารทองวิ ท ยา(ป่ ารวก) จึง ประกาศรับ สมั ค รครู อั ตราจ้ างชั่ วคราวรายเดื อ น
ตาแหน่งครูผู้สอนดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอีย ดการจ้าง
ตาแหน่ งครู ผู้ สอน วิช าเอกประถมศึ กษา จ านวน 1 อั ต รา จ้ า งด้ ว ยเงิน งบประมาณ ตามแผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึก ษาตั้งแต่ระดั บอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพั นบาทถ้วน)
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2561
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมั ครเข้ารั บการคั ดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือ ความผิ ดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็ น ผู้ มีวุ ฒิ ก ารศึก ษาปริ ญ ญาตรี ทางการศึ ก ษาที่ ก.ค.ศ. ก าหนดใช้เ ป็ นคุ ณสมบั ติ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งข้ าราชการครู สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน และต้องมี ความรู้พื้น ฐานทางวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพครู หรือหนัง สือรับรองสิทธิที่แสดงว่ามีสิท ธิประกอบวิชาชีพเสมือนเป็ น
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

-23. กาหนดการและการรับสมั คร
3.1 วัน เวลา และสถานที่
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ 25 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมั คร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(3) เอกสารแสดงวุฒิ การศึ กษา และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่า เป็นผู้มีคุณวุ ฒิการศึกษาตรงกั บ
วิชาเอกที่ เปิดรับสมั คร ฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้ องสาเร็จ การศึกษาและได้รั บ
อนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร
(4) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู หรือ หนังสือรั บรองสิท ธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิ ประกอบวิ ชาชีพ เสมือนเป็น ผู้
ได้รั บใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พ ตามพระราชบั ญญั ติ สภาครูแ ละบุค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ.2546 ฉบั บจริ ง
พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรั บ รองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของรั ฐ ที่ ออกให้ ภายใน 1 เดื อน นั บ ตั้ง แต่วั นที่ รั บ การ ตรวจ
ร่างกายถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.3 การยื่นใบสมัคร
(1) ผู้ส มัค รเข้า รับ การคั ดเลื อก ยื่ นใบสมัค รเข้า รับ การคัด เลื อก ทาง Email : tantongwit@gmail.com
หรื อสมัค รด้ว ยตนเอง ที่ห้ อ งประชุมศิ ลาฤกษ์ โรงเรีย นธารทองวิท ยา (ป่ าร วก) ระหว่ างวัน ที่ วั นที่ 25 - 2
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร หากยื่นเอกสารสมัครสอบทาง E-mail
ให้นาเอกสารสมัครฉบับจริงมาด้วยในวันสอบด้วย และลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

-34. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลื อก
โรงเรี ยนธารทองวิ ทยา(ป่ารวก) ตาบลธารทอง อ าเภอพาน จัง หวัด เชีย งราย จะประกาศรายชื่ อผู้มีสิท ธิ์
เข้ารั บการประเมิ นสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ใ นการประเมิ น ในวัน ที่ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ณ โรงเรีย นธารทองวิ ทยา(ป่า รวก) และทางระบบหนังสื ออิเ ลคทรอนิค ส์ http://www.cri2.go.th/th/ หรื อ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลขโทร. 053 – 666844 หรือ โทร 081-0302733
5. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรี ยนธารทองวิท ยา(ป่ ารวก) สั งกัด สานัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาเชี ยงราย เขต 2 จะท า
การประเมิ นสมรรถนะในภาค ก โดยการสอบข้ อ เขี ย น และจะท าการประเมิ น สมรรถนะ ภาค ข โดยวิ ธีก าร
สัมภาษณ์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ตามรายละเอียดดังนี้
วัน และเวลา
สมรรถนะ
วันที่ 8 กรกฎาคม 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
ในเวลา 08.00 น. ในกรณีที่เอกสารสมัครสอบทาง E-mail มีคุณสมบัติไม่ตรงตามผู้มีสิท ธิสมั ครเข้ารั บการ
คัดเลือก ทางโรงเรียนขอดาเนินการตัดสิท ธิ์การสอบคั ดเลือก
6. เกณฑ์การตัดสิน
6.1 ผู้ ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้ รับการคัด เลือ กเป็ นลูก จ้างชั่วคราว ต้องได้ค ะแนนแต่ ละภาคไม่
น้อ ยกว่ าร้ อ ยละ 60 หรื อ หากไม่มีผู้ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ร้ อ ยละ ๖๐ ขึ้ น ไปให้ ค ณะกรรมการกลางเสนอ
ความเห็นให้ผู้มีอานาจสั่งจ้างเป็นผู้อนุมัติ
6.2 ผู้ผ่านการคั ดเลือก ให้เรี ยงลาดั บที่จากผู้ที่ได้ คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ ง 2 ภาค จากมากไป
หาน้ อ ย ในกรณี ที่ ผู้ ผ่ านการประเมิ น ฯได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น ให้ จั ด เรี ย งล าดั บ โดยให้ผู้ ที่ ไ ด้ คะแนนประเมิ น
สมรรถนะในภาค ก อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผู้ ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข
อยู่ ใน ล าดั บ ที่ สู ง กว่ า หากคะแน นยั 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 งกว่ า การตั ด สิ น ของ
คณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้น บั ญชีรายชื่อ ผู้ ผ่านการคัดเลื อก
โรงเรี ยนธารทองวิท ยา(ป่ ารวก) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคั ดเลือ ก ตามลาดับที่ วันที่ 9 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) และระบบหนังสืออิ เลคทรอนิคส์ http://www.cri2.go.th/th/ หรื อ
โทรศั พท์ แ ละสามารถสอบถามได้ที่ หมายเลขโทร. 053 – 666844 และโทร 081-0302733 หรื อ โรงเรี ย น
อาจแจ้งทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในใบสมั คร

-48. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลื อก
โรงเรียนธารทองวิ ทยา(ป่ ารวก) จะขึ้น บัญ ชีร วมผู้ ได้ คะแนนสูงสุ ดลงมาโดยบั ญชี ดังกล่า วเป็ นอั นยกเลิ ก
และสิ้นผลไปมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือเมื่ อมีการเรียกทาสัญญาจ้างแล้ว
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลื อกได้มารายงานตัว
การเรียกตัว ผู้ผ่านการคั ดเลือกมารายงานตัวเพื่ อทาสัญญาจ้ าง โรงเรีย นธารทองวิท ยา(ป่ารวก) จะแจ้งให้ ผู้
ผ่านการคัดเลือกทางโทรศัพท์ตามหมายเลขโทรศัพ ท์ที่ ผู้ผ่านการคั ดเลือ กระบุ ไว้ในใบสมั คร
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ ผ่านการคั ดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
สังกัด สานั กงานเขตพื้น ที่การศึก ษาประถมศึก ษาเชียงราย เขต 2 ที่มีวิชาเอกตรงตามประกาศนี้ ตามลาดับที่ ผ่า น
การคั ด เลื อ ก และให้ ผู้สอบได้ลาดั บที่ 1 มารายงานตั ว พร้อ มท าสั ญญาจ้ า ง ในวั น ที่ 16 เดือ นกรกฎาคม
พ.ศ. 2561 และเริ่มเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผู้อานวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
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หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุ คคลเป็นครูอั ตราจ้างชั่ว คราวรายเดื อน
ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกประถมศึกษา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
วันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561
ภาค ก ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 50 คะแนน
ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ความรู้การจัดการเรียนการสอน (30 ข้อ)
2. ความรู้การเรียนการสอนวิชาเอกประถมศึกษา (20 ข้อ)
ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
จะประเมินผู้ส มัครเข้ ารับการคัดเลือกเพื่ อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยวิธี การสั มภาษณ์ การ
สังเกต เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ
เกณฑ์ประเมินการความเหมาะสมกั บตาแหน่ง
การคัดเลือกบุคคลทั่ว ไปเพื่อจ้ างเป็ นครู ผู้สอน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 2
เกณฑ์
1. ประวัติส่วนตัว,ประวัติ
การศึกษา
2. ประวัติ การทางาน, การ
ประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

เอกสาร / หลักฐานที่ประเมิน

เอกสารแนะนาตัวเอง ( หลักฐานแสดง
การศึกษา การฝึกประสบการณ์การสอน)
แฟ้มสะสมผลงาน (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)

-6–
ใบสมัคร
รหัสประจาตัวสอบ
การคัดเลือกบุคคลทั่ว ไปเพื่อจ้ างเป็ นครู ผู้สอน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
ติดรูปถ่าย
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
1 x 1.5 นิ้ ว
สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึ ก ษาเชียงราย เขต 2
……………………………….
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................
2. เกิดวันที่.............เดื อน.................................พ.ศ. ..................อายุ...........ปี...........เดื อน (นับ ถึงวันสมัคร)
3.วุฒิการศึกษา...............................วิ ชาเอก...................................จากสถานศึก ษา .................................................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...................................................................................................................................
5.บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................อยู่บ้านเลขที่..........หมู่ที่......ตาบล.......................
อาเภอ.........................จังหวั ด.........................รหัส ไปรษณีย์............................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(ป่ารวก)
และข้อความที่ข้าพเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็นความจริงทุก ประการ
ลงชื่อ………………………………...ผู้ส มัคร
(…………………....…………..)
วันที…่ …....เดือน………………......…..พ.ศ. ……......…
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถู กต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ……………………………….......ผู้รับสมั คร
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

เฉพาะเจ้าหน้าที่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................
.....................................................................
ลงชื่อ………………………………......ผู้ ตรวจสอบคุ ณสมบัติ
(……………………....…………..)
ตาแหน่ง ครู โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)

บัตรประจำตัวผู้สมัคร
สำหรับหน่วยสอบ

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน

6 เดือน

เลขประจาตัวผู้สอบ

บัตรประจาตัวผู้สมัครรั บการคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่ง ครู ผ้สู อน โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

สำหรับผู้สมัครสอบ

ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 X 1.5 นิ้ว
ถ่ำยไว้ไม่เกิน
6 เดือน

ประทับตรำ

เลขประจาตัวผู้สอบ

บัตรประจาตัวผู้สมัครรั บการคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว
ตาแหน่ง ครู ผ้สู อน โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)

ชือ่ -สกุล ............................................................................................ ................ ชือ่ -สกุล ............................................................................................................
วุฒิ ..............................................วิชาเอก.......................................................... วุฒิ ..............................................วิชาเอก..........................................................

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

.............................................
ลายมือชือ่ ผู้สมัคร

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

.............................................
ลายมือชือ่ ผู้สมัคร

