ประกาศโรงเรียนบ้ านจาคาวตอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้ างรายเดือนแก้ ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต
*********************
ด้วย โรงเรี ยนบ้านจาคาวตอง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต ทาหน้าที่ครู ผสู้ อน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ตามหนังสื อ สั่งการที่ ศธ o๔o๔๔/ว๕๘๘o
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ดาเนิ นการจัดสรรทัว่ ไปเพื่ อจัดจ้า งเป็ นลู ก จ้า งชั่วคราวปฏิ บตั ิ หน้า ที่
ครู ผสู ้ อน (โครงการขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต) อัตราเงินเดือน ๑๕,ooo บาท จานวน ๑ อัตรา โดยกาหนด
คุณสมบัติและเงื่อนไขดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผูส้ มัครที่มีวุฒิปริ ญญาตรี สาขาคอมพิวเตร์ ต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางวิชาชี พครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็ จ
การศึกษา
๒.๓ เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ ณ โรงเรี ยนบ้านจาคาวตอง
อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วนั ที่ ๑๔ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามวันเวลาราชการ

-๒–
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ ูสมัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ย ์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องธุรการ
โรงเรี ยนบ้านจาคาวตอง ตาบลดอยงาม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗. วิธีการคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้า นจาคาวตอง จะดาเนิ นการสอบข้อเขี ย น และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านบ้านจาคาวตอง
๙. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
๑. ด้ านความรู้
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
- ความรู ้เกี่ยวกับวิชาเอก
๒.ด้ านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทัว่ ไป
- บุคลิกภาพ และความเป็ นผูน้ า
- ปฏิภาณไหวพริ บ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบตั ิ
- ทัศนคติการปฏิบตั ิงานและแรงจูงใจในการทางาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๒o
๓o

ข้อเขียน

๕o

สัมภาษณ์

-๓–
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่ มปฏิบตั ิงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชี ผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
เป็ นหนัง สื อ เรี ยกตัว ผู ้มี สิ ท ธิ์ มาจัด ท าสั ญ ญาจ้า งเป็ นลู ก จ้า งชั่ ว คราวรายเดื อ นต าแหน่ ง ครู ผู ้ส อนครั้ งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็ นหน้ าที่ของผู้สมัครที่ต้องรั บทราบประกาศรายชื่ อ และการ
ขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่ อ และการขึ้น
บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้า งครู อตั ราจ้า งรายเดื อนแก้ปั ญหาสถานศึ ก ษาขาดแคลนครู ข้ นั วิก ฤตไม่ มี ข ้อผูก พัน
ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิ บตั ิหน้าที่ครู ผูส้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ น ผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้ น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้ นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน่ จะคัดค้ านไม่ ได้ ไม่
ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางมยุรี ไพเชฐศักดิ์)
รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านจาคาวตอง

ปฏิทนิ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลุกจ้ างชั่ วคราวเพือ่ ปฏิบัติการสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
(โครงการครู ข้ นั วิกฤต)
โรงเรียนบ้ านจาคาวตอง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
รายงานตัว
จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

วัน/เดือน/ปี
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๑๔-๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมายเหตุ

