ประกาศโรงเรียนบ้ านแม่ ผักแหละ
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้ าง เป็ นลูกจ้ างชั่ วคราว
ในตาแหน่ ง ครู อตั ราจ้ าง
……………………………..
ด้วยโรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 2 ซึ่ งได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดาเนินการจัดจ้างครู
อัตราจ้างชั่วคราวรายเดื อน ทาหน้าที่ การสอน ตาแหน่ ง ครู อตั ราจ้าง อัตราค่าจ้างเดื อนละ 15,000
บาท ประจาปี งบประมาณ 2557 จานวน 1 อัตรา
ดัง นั้ น จึ ง รั บ สมัค รคัด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ เข้า เป็ นลู ก จ้า งชั่ว คราว ที่ ท าหน้ า ที่ ใ นการสอน
ตาแหน่ งครู อตั ราจ้าง อัตราจ้างเดื อนละ 15,000 บาท จานวน 1 อัตรา โดยกาหนดคุ ณสมบัติและ
เงื่อนไขดังนี้
1. ตาแหน่ งทีร่ ับสมัครเพื่อเลือกสรร
1.1 ครู ปฏิบตั ิการสอน วิชาเอกปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
2.1 ผูส้ มัครต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็ นผูม้ ีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู ตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรื อ มีหนังสื อรับรองสิ ทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรื อมี
หนังสื อรับรองสิ ทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.3 เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษาขึ้นไป ซึ่ ง ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็ นคุณสมบัติและ
ตาแหน่ งราชการครู สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ก.ค.ศ. รับรองและกาหนดเป็ น
คุ ณ สมบัติ เฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา สั ง กัด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสาขาวิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัคร
2.4 คุณสมบัติทวั่ ไปต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
2.4.1 มีสัญชาติไทย
2.4.2 มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี
2.4.3 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

2.4.4 ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อนไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ นโรคตามที่ ก าหนดไว้ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรื อน
2.4.5 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.4.6 ไม่ เป็ นผู เ้ คยถู ก ลงโทษจาคุ ก โดยค าพิ พ ากษา ถึ งที่ สุ ด ให้จาคุ ก เพราะการ
กระทาผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
2.4.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.4.8 ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
2.4.9 จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าด้านการศึกษา(วิชาเอกทัว่ ไป)
2.4.10 มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ ศึกษาพัฒนาความรู ้ความสามารถ
2.4.11 มีหลักฐานทางทะเบียนบ้าน
หมายเหตุ ผูผ้ ่านการคัดเลื อก ในวันท าสั ญ ญาจ้าง จะต้องไม่ เป็ นข้าราชการหรื อลู กจ้างของส่ วน
ราชการ พนักงานหรื อลู กจ้างของหน่ วยงานอื่ นของรัฐ รัฐวิสาหกิ จ หรื อพนักงานหรื อลู กจ้างของ
ราชการส่ วนท้องถิ่น
3. การรับสมัคร
3.1 ติ ด ต่ อ และขอยื่น ใบสมัค รพร้ อ มเอกสารหลัก ฐานด้ว ยตนเองได้ ที่ ฝ่ ายบุ ค คล
โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชี ยงราย ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 7 เมษายน
2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตอ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
3.2.1 รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ วโดยถ่ายไม่
เกิน 6 เดือน(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 ใบ
3.2.2 สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อสาเนาหนังสื อรับรองวุฒิและหรื อสาเนาแสดงผลการ
เรี ยนจานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็ จการศึกษา และได้รับอนุ มตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุ มตั ิภายใน
วันปิ ดรับสมัคร คือวันที่ 7 เมษายน 2558
3.2.3 สาเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พหรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ประกอบวิชาชี พครู
จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน(ยังไม่หมดอายุ) จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผูส้ มัคร จานวน 1 ฉบับ

3.2.6 หนังสื อรับ รองแพทย์ จากสถานพยาบาลของรั ฐที่ ออกให้ภ ายใน 1 เดื อ น
นับตั้งแต่วนั ที่ตรวจร่ างกายถึงวันที่รับสมัคร โดยระบุไม่เป็ นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ.2549 จานวน 1 ฉบับ
3.2.7 หนังสื อรับรองการผ่านงาน(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.2.8 สาเนาหลักฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่ อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
เอกสารที่ เป็ นส าเนา ให้ นาฉบับจริ งมาแสดงในวันรั บสมัครด้ วย และต้ องรั บรองส าเนา
ถูกต้ องทุกฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็ นผู ้
มี คุณสมบัติท วั่ ไปและคุ ณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบรับสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มี
ความผิดพลาดอันเกิ ดจากผูส้ มัครไม่ว่าเหตุ ใด ๆ หรื อวุฒิการศึ กษาไม่ตรงตามวุฒิข องตาแหน่ งที่
สมัคร อันมีผลทาให้ผูส้ มัครไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่ าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกเป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั
4. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและการประเมินสมรรถนะ
4.1 โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 8 เมษายน 2558 โทร 0-5316-0061 เป็ นต้นไป
4.2 กาหนดสอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละในวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา
09.00 น. เป็ นต้นไป ตามตารางที่จะแจ้งในวันประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ

5. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
1. ด้ านความรู้
- ความรู ้ ความสามารถทัว่ ไป
- ความรู ้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาและการจัดการเรี ยนการสอน
2. ด้ านความสามารถทักษะเฉพาะ/ บุคลิกภาพทัว่ ไป
- เชาว์ปัญญาความคล่องแคล่ว ว่องไวในการตอบปัญหา
- ความคิดริ เริ่ ม และปฏิภาณไหวพริ บ
- การแก้ปัญหา
- ความสามารถในการสื่ อความหมาย
- การฟัง การพูด
- ความประพฤติและอุปนิสัย
- ทัศนคติและแรงจูงใจในการทางาน
- ความกระตือรื อร้น
- อุดมคติ/ปณิ ธาน/ความมุ่งมัน่
รวม

คะแนนเต็ม
50

วิธีประเมิน
ข้ อเขียน

50

สอบสั มภาษณ์

100

6. เกณฑ์ การตัดสิ น
การตัดสิ นของโรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ ถือเป็ นเด็ดขาดจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ ไม่ได้ ผู ้
ที่ถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะไม่
ต่าร้อยละ 60 และได้คะแนนรวม ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็ นไปตามลาดับคะแนนการ
ประเมิน
7. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามลาดับคะแนนประเมิน
ภายในวันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป ณ โรงเรี ยนแม่ผกั แหละ โทร. 0-53160061 โดยประกาศเรี ยงลาดับที่จากผูค้ ดั เลือกได้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ
อนึ่ งผูไ้ ด้รับ การคัดเลื อกหากคะแนนรวมเท่ ากันให้ ผูไ้ ด้ค ะแนนประเมิ นสมรรถนะด้าน
ความรู ้ มากกว่าเป็ นผูไ้ ด้ลาดับสู งกว่า หากคะแนนประเมินสมรรถนะด้านความรู ้ เท่ากัน ให้ผูไ้ ด้รับ
คะแนนด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทัว่ ไปมากกว่าเป็ นผูไ้ ด้ลาดับสู งกว่า หากคะแนน
ประเมินสมรรถนะด้านความรู ้ความสามารถหรื อทักษะเท่ากัน ให้ผสู ้ มัครที่มีเลขประจาตัวน้อยกว่า

เป็ นผูไ้ ด้ลาดับสู งกว่า โดยบัญชี รายชื่อดังกล่าว และผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี กรณี
ใดกรณี หนึ่งดังนี้
7.1 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้างตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กาหนด
7.2 ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามวัน เวลาที่กาหนดในสัญญาจ้าง
7.3 ขอสละสิ ทธิในการทาสัญญาจ้าง
7.4 ได้รับการจัดจ้างแล้ว
8. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศเรี ยกตัวผูผ้ า่ นการคัดเลื อกได้มารายงานตัว ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ ใน
วันที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. และผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรี ยนบ้าน
แม่ผกั แหละ อาเภอแม่สรวย โดยสามารถสั่งจ้างได้ ตังแต่ วันที่ 10 เมษายน เป็ นต้นไป
อนึ่ ง หากตรวจสอบภายหลัง ว่า เป็ นผู ข้ าดคุ ณ สมบัติ โรงเรี ย นบ้า นแม่ ผ กั แหละ จะไม่
พิจารณาดาเนินการ จัดจ้าง หรื อยกเลิกการจัดจ้างแล้วแต่กรณี จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ มิได้
9. การขึน้ บัญชี
ผูส้ อบแข่งขันได้จะได้รับการขึ้นบัญชีรวมของโรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละเป็ นระยะเวลา
2 ปี ตั้งแต่วนั ประกาศผลสอบและจะสั่งจ้างเมื่อมีอตั ราว่างลง และทางโรงเรี ยนมีความประสงค์จะสั่ง
จ้างตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
8. การถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ทางจัดหา
โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ ได้ดาเนิ นการสรรหาลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตามหลักเกณฑ์
ที่ ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานก าหนดและมอบหมายให้ หากมี ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาลู กจ้างชัว่ คราวรายเดื อนใหม่ โรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ จะพิ จารณา
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

(ลงชื่อ)
(นายจาตุรงค์ เทสมุทร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านแม่ผกั แหละ

