ประกาศโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
***********************
ด้วยโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึง
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง เริ่มต้นเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
๑.๑ สาขาวิชา/วิชาเอก ภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการครูและบุค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีส าขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
ส าหรับ ผู้ส มัค รที่มี วุฒิ ป ริญญาตรีส าขาอื่น จะต้อ งมี ค วามรู้พื้น ฐานทางวิช าชี พ ครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ แ ล้ ว และใบรายงานผลการศึ ก ษา (Transcript) ส าเร็ จ
การศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีห นังสือ รับ รองสิท ธิที่ค ณะกรรมการคุ รุส ภาออกให้ห รือ มีห นังสือรับ รองสิทธิที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5-11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
5.2 ผู้สมัค รต้องแจ้งสถานที่ ที่ส ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ย์
ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลา
พิทยา ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2
7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
๑. ด้านความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับ
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
๒.ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทั่วไป
- บุคลิกภาพ และความเป็นผูน้ า
- ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
- ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน

50
50

ข้อเขียน
ข้อเขียน

50

สัมภาษณ์

8. วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นท่ า ก๊ อ พลั บ พลาพิ ท ยาจะด าเนิ น การสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ พ ร้อ มประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ตาบลท่าก๊อ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดังตารางต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
14 พฤษภาคม 2561
100
- สอบข้อเขียน
เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
50
- สอบสัมภาษณ์
รวม
150

9. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้ส อบผ่านจะต้องได้ค ะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้ อยกว่า ร้อยละ 60
ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ 9.1 เรียงล าดับจากผู้ได้ค ะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 นั บตั้ งแต่ป ระกาศผลการสอบคั ดเลื อก แต่ หากมีก ารสอบคัด เลือ กใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขในการจ้าง
10.1 กาหนดการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16
พฤษภาคม 2561
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นผู้
มีสิทธิ์ทาสัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อทา
สัญญาจ้าง ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มีคะแนน
รวมลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป ดั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่านในครั้งนี้ และให้มารายงานตัว ตาม
วัน เวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ เพื่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้างแต่ประการใด
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกขอคณะกรรมการถือเป็นที่สนิ้ สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายจตุรงค์ สิทธิบุญมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
**********************************
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน/เดือน/ปี

1

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

30เมษายน – 4 พฤษภาคม ๒๕๖1

2

รับสมัครสอบคัดเลือก

3

ตรวจคุณสมบัติผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก

12 พฤษภาคม ๒๕๖1

4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

13 พฤษภาคม ๒๕๖1

5

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

14 พฤษภาคม ๒๕๖1

6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

15 พฤษภาคม ๒๕๖1

7

รายงานตัว ดาเนินการทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน

๑6 พฤษภาคม ๒๕๖1

5-11 พฤษภาคม ๒๕๖1

หมายเหตุ

เลขประจาตัวสอบ...........................
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา
**********************************
1. ชื่อ.............................................................................นามสกุล....................................................................
สัญชาติ........................................... เชื้อชาติ............................................... ศาสนา..........................................
2. เกิดวันที่......................... เดือน...............................................พ.ศ............................. อายุถงึ วันรับสมัคร..........................ปี
3. เกิดทีต่ าบล..................................................อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...................................................................ออก ณ สานักงาน.................................................
เมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ..................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่.....................ถนน.................................................ตาบล.........................................อาเภอ..........................
จังหวัด.................................................................... เบอร์โทรศัพท์......................................................................................
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน............................................................................................. ปี พ.ศ. ............................
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา................................................................................. วิชาเอก...................................................
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถพิเศษ คือ.....................................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่นๆ........................................................................................................
ข้าพเจ้ า ขอรับ รองว่าเป็ น ผู้มี คุณ สมบั ติ ตามประกาศรับ สมัค ร และข้อ ความที่ แ จ้งในใบสมั ค รถู กต้ อ ง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ...................................................................................
( ................................................................................... )
วันที่ ......................................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูส้ มัครแล้ว
ถูกต้อง
…………………………………………………
(..................................................................)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ....................................................
 คุณสมบัติถูกต้อง …………………………………………………..
…………………………………………………
(..................................................................)

