ประกาศโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวจากเงินนอกงบประมาณ
…………………….
อาศัยอานาจตามความในหนังสื อกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิเรื่ องการบริ หารงานบุคคลลูกจ้างชัว่ คราว และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่ อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวและหนังสื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่ อง
แนวทางการสรรหาและบริ หารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราวจึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อ
เลือกสรรเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครและรายละเอียดการจ้ าง
ตาแหน่งครู ผสู ้ อน วิชาเอก คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
อัตราเดือนละ 5,500 บาท และเงินประกันสังคม ร้อยละ 5 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่
เกินสิ้ นปี งบประมาณ 2561 ( 30 กันยายน 2561 )
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทวั่ ไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อสติฟั่นเฟื อน ไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องใน
ศีลธรรม
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ
พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐรัฐวิสาหกิจหรื อพนักงานลูกจ้างของราชการส่ วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
(1) เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางวิชาชีพ
ครู ไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิ ประกอบวิชาชีพ เสมือน
เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3. การรับสมัคร
3.1 วันเวลา และสถานทีท่ ี่รับสมัคร
ผูม้ ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรให้ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ด
สันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 28 กรกฏาคม
2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานทีจ่ ะต้ องยืน่ ในวันสมัคร
(1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(2) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสี ดา ขนาด 1 X1.5 นิ้ว ซึ่ งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รู ป
(3) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิการศึกษา ตรงกับ
วิชาเอกที่เปิ ดรับสมัครฉบับจริ งและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ภายในวันปิ ดรับสมัคร
(4) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิ ประกอบวิชาชีพ เสมือน
เป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.2546 ฉบับจริ ง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วนั ที่รับการ ตรวจ
ร่ างกายถึงวันรับสมัคร
(6) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริ ง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่ อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
(1) ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ทัว่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ งและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัครพร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่
ด้วยเหตุใดๆหรื อวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผสู ้ มัครไม่มีสิทธิ สมัคร
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั
และจะเรี ยกร้องสิ ทธิประโยชน์ใดๆมิได้
(2) อัตราจ้างครู จากเงินนอกงบประมาณนี้ ถือเป็ นอัตราจ้างลูกจ้างชัว่ คราว ไม่มีขอ้ ผูกพันที่นาไปสู่ การ
บรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราการหรื อข้าราชการหากมีผใู้ ดประสงค์จะบรรจุเป็ น

พนักงานราชการหรื อข้าราชการ ต้องดาเนิ นการสมัครและสอบแข่งขันหรื อสอบตัดเลือกตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริ หารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
3.4 การยืน่ ใบสมัคร
(1) ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรร ต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง ที่ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็ก
หัวฝายพัฒนา ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัด เชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 28 กรกฏาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(2) ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่ อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ผสู้ มัครยืน่ ใบสมัคร ณ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ด
สันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนาหรื อโทรศัพท์สอบถาม ได้ที่หมายเลขโทร 086-197-3568
5. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จะทาการประเมินสมรรถนะในภาค ก โดยการสอบข้อเขียนและจะทาการประเมินสมรรถนะ ภาค ข โดย
วิธีการให้นาเสนอข้อมูลในรู ปมัลติมีเดียหรื อรู ปแบบที่ตนเองมีความพร้อมหรื อถนัดและสัมภาษณ์ วันเสาร์ ที่ 29
กรกฎาคม 2560 ตามรายละเอียด ดังนี้
วัน และเวลา
วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 น. –11.30 น.

เวลา 12.30 น. เป็ นต้นไป

สมรรถนะ
ภาค ก.
-ความรอบรู ้ ความรู ้สามารถทัว่ ไป
-ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข
-การประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (รายละเอียดตามหลักสู ตร
การประเมินฯแนบท้ายประกาศฯ)

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

30 คะแนน
30 คะแนน

สอบข้อเขียน

40 คะแนน

ปฏิบตั ิและหรื อ
สัมภาษณ์

6.เกณฑ์ การตัดสิ น
6.1 ผูผ้ า่ นการประเมินสมรรถนะและได้รับการเลือกสรรเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50
6.2 ผูผ้ า่ นการเลือกสรรฯ ให้เรี ยงลาดับที่จากผูท้ ี่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไป
หาน้อย ในกรณี ที่ผผู ้ า่ นการประเมินฯ ได้คะแนนรวมเท่ากันให้จดั เรี ยงลาดับโดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนประเมิน
สมรรถนะในภาค ก อยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีก ผูท้ ี่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข
อยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผสู ้ มัครก่อน เป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า การตัดสิ นของ
คณะกรรมการถือเป็ นอันสิ้ นสุ ด

7. การประกาศรายชื่ อและการขึน้ บัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต 2 จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรรฯ ตามลาดับที่ ภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2560
ณ โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา และทางระบบหนังสื ออิเลคทรอนิคส์ ฯ
8. การขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา จะขึ้นบัญชีรวมผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมา โดยบัญชี
ดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก หรื อสิ้ นผลไปมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี หรื อนับตั้งแต่วนั ประกาศรับ
สมัครในตาแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา/สาชาวิชา/วิชาเอก ที่มีลกั ษณะเดียวกันใหม่น้ ีแล้วแต่กรณี
9. การเรี ยกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มารายงานตัว
การเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการ
เลือกสรรฯได้ เป็ นการเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับการทาสัญญาจ้าง สาหรับการเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลือกสรรได้ ที่ข้ ึน
บัญชีไว้มารับการทาสัญญาจ้างครั้งต่อไป โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จะทาหนังสื อเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการเลือกสรรได้ โดยตรงเป็ นรายบุคคล
และส่ งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามที่อยูท่ ี่ผผู ้ า่ นการเลือกสรรระบุไว้ในใบสมัคร
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรจะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนบ้าน
สันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่มีวชิ าเอก/
สาขาวิชา ตรงตามประกาศนี้ ตามลาดับที่ ที่ผา่ นการเลือกสรร และให้ ผ้ สู อบได้ ลาดับที่ 1 มารายงานตัวเข้ า
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 และทาสั ญญาจ้ าง
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560

( นายสิ ทธิ ศกั ดิ์ สมใจมาก )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

กาหนดการสอบแข่ งขันครู อตั ราจ้างชัว่ คราว
โรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ปี การศึกษา 2560
ประกาศและรับสมัครสอบแข่งขัน

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบแข่งขัน
สอบข้อเขียน ภาค ก.
-ความรอบรู ้ ความรู ้สามารถทัว่ ไป
-ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
สัมภาษณ์ ภาค ข.
-การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

ระหว่างวันที่ 18 – 28 กรกฏาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ในวันที่ผสู้ มัครยืน่ ใบสมัคร

หมายเหตุ

วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560
เวลา 09.30 น. –11.30 น.
วันเสาร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2560
-เวลา 12.30 น. – 13.30 น. ให้ผเู้ ข้า
สอบแข่งขันจัดทามัลติมีเดีย แนะนา
ตนเองและวิสัยทัศน์การทางาน
แล้วส่ งต่อคณะกรรมการ
-เวลา 13.30 น.เป็ นต้นไป ให้ผเู้ ข้า
สอบแข่งขัน นาเสนอผลงานความยาว
ไม่เกิน 7 นาที

-ให้ผเู ้ ข้าสอบแข่งขัน
จัดเตรี ยมโน๊ตบุค้
และข้อมูลของ
ตนเองเพื่อจัดทามัลดิ
มีเดีย มาเอง
-ร.ร.จะให้ขอ้ มูล รร.
และรู ปภาพเพื่อใช้
จัดทามัลดิมีเดียให้

ประกาศผลการสอบแข่งขัน

30 กรกฏาคม 2560

รายงานตัวและทาสัญญา

31 กรกฏาคม 2560

หลักสู ตรในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อนวิชาเอก คณิ ตศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์
แนบท้ายประกาศโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลงวันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560
ภาค ก ประเมินโดยการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม 60 คะแนน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ความรอบรู ้ ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป (30 คะแนน)
2. ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (30 คะแนน)
ภาค ข การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 40 คะแนน)
1.จะประเมินผูเ้ ข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการให้นาเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ความสามารถพิเศษ วิสัยทัศน์ในการทางานของตนเองและความต้องการพัฒนาผูเ้ รี ยน (ซึ่งโรงเรี ยนจะ
แบบข้อมูลในวันสอบ) ในรู ปแบบมัลติมีเดียหรื อรู ปแบบอื่นๆที่แสดงถึงความสามารถในการใช้เทคโนโลยีหรื อ
คอมพิวเตอร์ (ความยาวไม่เกิน 7 นาที)
2. การสังเกตและสอบถามเพิ่มเติม (ไม่เกิน 3 นาที)
........................................................

ใบสมัคร

รหัสประจาตัวสอบ

การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลทัว่ ไปเพือ่ จ้ างเป็ นครู ผ้ สู อน ตาแหน่ งครู อตั ราจ้ าง
โรงเรียนบ้ านสั นมะเค็ดสั นขีเ้ หล็กหัวฝายพัฒนา สั งกัด สพป เชียงราย เขต 2
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว............................................................................................................
2. เกิดวันที่.......เดือน.................................พ.ศ..................อายุ...........ปี ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3.วุฒิการศึกษา....................................วิชาเอก..................................จากสถานศึกษา.........................................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5.บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................อยูบ่ า้ นเลขที่.............หมู่ที่.......ตาบล.........................
อาเภอ.........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณี ย.์ .......................โทร.....................................................
6. สถานภาพ โสด
สมรส
หม้าย
หย่า ชื่อสามี/ภรรยา.........................................
เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก จานวน 1 ชุด ดังนี้
สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา หรื อใบรับรองคุณวุฒิ
รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารอื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรี ยนโรงเรี ยนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็ก
หัวฝายพัฒนา และข้อความที่ขา้ พเจ้าได้แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ถูกต้อง และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ………………………………...ผูส้ มัคร
(……………………....…………..)
วันที่…….เดือน………………...พ.ศ...……......
เฉพาะเจ้าหน้าที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
ลงชื่อ………………………………............... ......................................................................................
(……………………....…................………..) ลงชื่อ………………………………..........................
ตาแหน่ง.......................................................
(……………………....…………....................)
ตาแหน่ง.....................................................

