ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตาแหน่งครูผู้สอน
***************************************************************
อาศัยอานาจตามคาสั่งกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๓/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หนังสือ ศธ๐๔๐๔๔/๔๒๘๖ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินนอกงบประมาณ ตาแหน่งครูผู้สอนดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ครูผู้สอนจานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ครูผู้สอน ปฏิบัติสายงานการสอนมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๑
๑.๔ เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานและทางโรงเรียนได้รับงบประมาณหรือมีงบประมาณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเป็น
เอกสิทธิ์ของทางโรงเรียนที่จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปหรือไม่
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓. เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็นผู้มีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
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๖. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความคิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
๒. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. มีความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษ และมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-17 มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
๑. ใบสมัครการรับการคัดเลือก
๒. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – ชื่อสกุลหลังรูปด้วย)
๓. สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สาเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔. บัตรประชาชน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ทะเบียนบ้าน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๑ เดือน
๘. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส สาเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ (กรณีชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้สมัครไม่ตรงกัน)
๓.๓ ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ขั้นตอน
1
2
3

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันดาเนินการ
วันที่ ๑1 มกราคม ๒๕๖1
วันที่ ๑1 – ๑7 มกราคม ๒๕๖1
วันที่ ๑8 มกราคม ๒๕๖1
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4
5
6

ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖1
วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖1
วันที่ 23 มกราคม ๒๕๖1

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าเหตุใดๆ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่าการรับสมัครและเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) จะไม่พิจารณาจ้างตามประกาศ ผู้สมัครจะเรียกร้อง
สิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
18 มกราคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ
ทางเว็บ สพป.ชร ๒ http://www.cri2.obec.go.th/th/ และทางโทรศัพท์ 053-666844 และ
081-0302733 (ผอ.กวงจักร) หรือ ตามที่ระบุในใบสมัคร
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไปและ
ความรู้ความสามารเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖1
๑. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เกี่ยวกับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินจากความรู้ประสบการณ์
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐ คะแนน
๔๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

สถานทีค่ ัดเลือก ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) หมู่ที่ ๙ ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะต่างๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับคะแนนที่สูงลงมาหาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนใน ภาค ก มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับสูงกว่า หากคะแนนที่เท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนในภาค ข
มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้หมายเลขในการสมัครผู้ใดมาสมัครก่อนอยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า

-๔-

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๒2 มกราคม ๒๕๖1 ณ โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) และ
ทาง เว็บไชต์สพป.ชร ๒http://www.cri2.obec.go.th/th/ และทางโทรศัพท์ตามที่ระบุในใบสมัคร
การขึ้นบัญชี โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี
โดยจะประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีในลาดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่แจ้ง หากผู้ผ่านการ
คัดเลือกในลาดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวทางโรงเรียนจะประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับต่อไป มารายงาน
ตัวและทาสัญญาจ้างต่อไป
๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ของ
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด หากไม่มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ตามกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันวันที่ ๑1 มกราคม ๒๕๖1

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผู้อานวยการโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สามารถติดต่อได้ที่ ๐๕๓-๖๖๖-๘๔๔ E-mail:tantongwit@gmail.com

-๕-

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑x ๑.๕นิ้ว

เขียนที…่ ………………………………
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด..............................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.......................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาตร์
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รบั สมัคร
(..................................................)

