ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครครูจ้างสอน
*************************
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นครูจ้างสอน จึงอาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูจ้างสอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง ครูจ้างสอน จานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 6,500 บาท
วิชาเอกปฐมวัย
2. คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา
30 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพครู
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัค รเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมั ครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก ) ตาบล วาวี อาเภอ แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 8
พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.00 น.
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่
ระบุสาขาวิชาเอกหรือหนังสือรับรองที่ระ บุว่าได้ศึกษาสาเร็จครบหลักสูตร แล้ว ซึ่ง ก .ค.ศ. กาหนด
เป็นคุณวุฒิสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมสาเนา 1 ฉบับ
4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดา ขนาด 1*1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน
6 เดือน จานวน 1 รูป
4.3 หนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมสาเนา จานวน
1 ฉบับ
4.5 ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ

4.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส
(ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
สาเนาทุกฉบับให้รับรอ งสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับ
การพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
5. การยื่นสมัคร
5.1 ผู้สมัครคัด เลือกจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
5.2 ให้ผู้สมัครคัดเลือกแจ้งหมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
เวลา 16.00 น.
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูจ้างสอน ดังนี้
7.1 การประเมินภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง( 50 คะแนน) โดยการ
สอบข้อเขียนตามรายละเอียดกาหนดหลักสูตรแนบท้ายนี้
7.2 การประเมินภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์) 50 คะแนน
8. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก
โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก ) จะจัดให้สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์หรือการ
ประเมินภาคปฏิบัติ ตามกาหนดการสอบในตารางต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
วิชา
คะแนนเต็ม
15 พฤษภาคม 2558 09.00 น. เป็นต้นไป - สอบข้อเขียนการประเมิน
100
ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตาแหน่ง
- สอบสัมภาษณ์
100
9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลื อกได้ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 โดยประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ที่สอบได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้
ผู้สอบได้คะแนนการประเมินจากข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า เป็นผู้ ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนน
การประเมินจากข้อมูลส่วนบุคคลเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภ าคความรู้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในอันดับสูงกว่า ถ้าคะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก
ให้จัดลาดับโดยการสุ่มแบบธรรมดา(จับฉลาก)การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

10. การบรรจุแต่งตั้ง
10.1 ผู้คัดเลือกได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้คัดเลือกได้ โดย
ให้ผู้คัดเลือกได้บรรจุในตาแหน่ง ครู อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน งบประมาณ 2558 ตั้งแต่วันที่ 1
ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป และมีการประเมินต่อสัญญาในปีงบประมาณ 2559
10.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือก และมี
ใบประกอบวิชาชีพครู หากผู้สอบแข่งขันได้รายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง หรือ
ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
และที่แก้ไข เพิ่มเติม หรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและ แต่งตั้ง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
10.3 ผู้ที่ได้รับการ คัดเลือ ก จะได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ในตาแหน่ ง ครูอัตราจ้าง ราย
เดือนชั่วคราว ณ โรงเรียน บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก ) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 และหรือไม่
ก่อนวันที่รายงานตัวปฏิบัติหน้าที่
10.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่า งๆ ที่นามาสมัครเป็น
เอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มี
เงื่อนไขใดทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายพงษ์นเรศ ชัยเดช)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

