ประกาศโรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวปฏิบัติงาน ตาแหน่ งครูผ้ สู อน
***************************************************************
อาศัยอานาจตามคาสัง่ กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๓/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั ิเรื่ องการบริ หารงานบุคคล ลูกจ้างชัว่ คราว ประกอบกับ ๕๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่
๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่ อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว หนังสื อ ศธ๐๔๐๔๔/๔๒๘๖ ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่ อง การจ้างลู กจ้างชั่ว คราวด้วยเงินนอกงบประมาณ และมติที่ ประชุ มคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชัว่ คราวราย
เดือน ตาแหน่งครู ผสู ้ อนดังนี้
๑. ตาแหน่ งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้ าง
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่ ง ครู ผสู ้ อนจานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกคณิ ตศาสตร์
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน ปฏิบตั ิสายงานการสอนมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการ
ทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
มีการศึกษา วิเคราะห์วจิ ยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม
และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบตั ิหน้าทีอ่ ื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ผบู ้ งั คับบัญชามอบหมาย
๑.๓ ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วนั ลงนามในสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๑
๑.๔ เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครบตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ผูร้ ับจ้างมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานและทางโรงเรี ยนได้รับงบประมาณหรื อมี งบประมาณค่าจ้างลูกจ้างชัว่ คราว
เป็ นเอกสิทธิ์ของทางโรงเรี ยนที่จะพิจารณาต่อสัญญาจ้างออกไปหรื อไม่
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการคัดเลือก
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไป ดังต่อไปนี้
๑. มีสญ
ั ชาติไทย
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๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริ บูรณ์
๓. เป็ นผูเ้ สื่อมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีการทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๕. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความคิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๗. ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
๑. เป็ นผูส้ าเร็จการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี วชิ าชีพอื่นที่
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ สาขาวิชาเอก ซึ่ง ก.ค. หรื อ ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
๒. เป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. มีความรู ้ความสามารถด้านคณิ ตศาสตร์ และมีความสามารถด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและการคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองที่
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๓.๒ เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร
๑. ใบสมัครการรับการคัดเลือก
๒. รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ที่ถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๒ รู ป (ให้เขียนชื่อ – ชื่อสกุลหลังรู ปด้วย)
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๓. สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น สาเนาปริ ญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้วและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับ
จริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔. บัตรประชาชน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ทะเบียนบ้าน สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐไม่เกิน ๑ เดือน
๘. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส สาเนา
อย่างละ ๑ ฉบับ (กรณี ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้สมัครไม่ตรงกัน)
๓.๓ ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก เพือ่ คัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่ง
ครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ขั้นตอน
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง

วันดาเนินการ
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๓ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

๓.๔ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่
เหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ถือว่าการรับสมัครและเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อรายงานข้อมูล
ในเอกสารโดยเป็ นเท็จ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะไม่พจิ ารณาจ้างตามประกาศ ผูส้ มัครจะเรี ยกร้อง
สิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้ และอาจถูกดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ ารับการคัดเลือก ดังนี้
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และ
ทางเว็บ สพป.ชร ๒ http://www.cri2.obec.go.th/th/ และทางโทรศัพท์ตามที่ระบุในใบสมัคร
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๕. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะความรู ้ความสามารถทัว่ ไปและ
ความรู ้ความสามารเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๖. กาหนดวัน เวลา และสถานที่คดั เลือก
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑. ภาค ก ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
เวลา ๐๙.๐๐ น.
เกี่ยวกับการสอนวิชาคณิ ตศาสตร์
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
๒. ภาค ข ความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง ประเมินจากความรู ้
ประสบการณ์ความสามารถพิเศษอื่นๆ
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐ คะแนน
๔๐ คะแนน

๑๐๐ คะแนน

สถานที่คดั เลือก ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) หมู่ที่ ๙ ตาบลธารทอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗. เกณฑ์ การตัดสิ นการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะต่างๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
๖๐ และได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรี ยงลาดับคะแนนที่สูงลงมาหาต่า หากคะแนนเท่ากันให้ผู ้
ที่ได้คะแนนใน ภาค ก มากกว่าเป็ นผูท้ ี่อยูใ่ นลาดับสูงกว่า หากคะแนนที่เท่ากันอีกให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนในภาค ข
มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ ใช้ หมายเลขในการสมัครผูใ้ ดมาสมัครก่อนอยูใ่ น
ลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๒ จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
และทาง เว็บไชด์สพป.ชร ๒http://www.cri2.obec.go.th/th/ และทางโทรศัพท์ตามที่ระบุในใบสมัคร
การขึ้นบัญชี โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) จะขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๑ ปี
โดยจะประกาศผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามบัญชีในลาดับที่ ๑ ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่แจ้ง หากผูผ้ า่ นการ
คัดเลือกในลาดับที่ ๑ ไม่มารายงานตัวทางโรงเรี ยนจะประกาศให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกในลาดับต่อไป มา
รายงานตัวและทาสัญญาจ้างต่อไป
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๙. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มารายงานตัวและทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ให้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกตามบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู ผสู ้ อน ของ
โรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด หากไม่มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
ตามกาหนดดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายกวงจักร์ จันต๊ะคาด)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก)
สามารถติดต่อได้ที่ ๐๕๓-๖๖๖-๘๔๔ E-mail:tantongwit@gmail.com

-๖ -

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวปฏิบัติหน้ าที่ครู ผู้สอน
โรงเรียนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑x ๑.๕นิ้ ว

เขียนที่…………………………………
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด..............................
อยูบ่ า้ นเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด.................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................โทรศัพท์........................................ปั จจุบนั ประกอบอาชีพ.......................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพือ่ เป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อนวิชาคณิ ต
ศาตร์ โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรี ยนธารทองวิทยา(ป่ ารวก) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เรี ยบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัคร มาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็ นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รู ป
( ) ใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลของรัฐออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรี ยนมาเพือ่ โปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้ าหน้ าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร
( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิม่ เติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)

