ประกาศโรงเรียนบานขุนสรวย
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
--------------------------------ดวย โรงเรี ย นบานขุ นสรวย ตํ า บลวาวี อํ า เภอแมสรวย จังหวั ด เชี ย งราย สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค,จะดําเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจางเป.นครูอัตราจาง ทํา
หนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วัน ที่ ๒๘ กั นยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํ านาจปฏิบัติ ราชการ
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจางเป.นลูกจางชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง
ทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตําแหน*งที่รับสมัคร
รับสมัครครูอัต ราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย จํานวน ๑ อั ตรา อัตราคาจางเดือนละ
๖,๐๐๐ บาท
๒.คุณสมบัติผูสมัครเขารับการคัดเลือก
๒.๑ มี คุณสมบัติ ทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบี ย บขาราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปEบริบูรณ,ขึ้นไป
๒.๔ ไมเป.นบุคคลลมละลาย
๒.๕ ไมเป. น ผู มี กายทุ พพลภาพจนไมสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ได ไรความสามารถ หรื อจิ ต ฟGH น เฟI อ น
ไมสมประกอบ หรือเป.นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๖ ไมเป.นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๒.๗ ไมเป. น ผู เคยรั บ ตองโทษจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ดใหจํ า คุ กเพราะทํ า ความผิ ด ทางอาญา
เวนแตเป.นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไมเป.นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นๆ
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู ที่ ผ านการคั ด เลื อกในวั น ที่ ทํ า สั ญ ญาจาง จะตองไมเป. น ขาราชการหรื อ ลู ก จางของ
สวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวน
ทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย,ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน และแสดงวาไมเป.นโรคที่ตองหาม ตามกฎ ก.พ.
วาดวยโรค มายื่นดวย
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน*ง
มีความรู ระดับปริญญาตรี (ถาจบเอกปฐมวัยจะไดรับการพิจารณาเป.นพิเศษ)

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๔.๑ ผู ประสงค, จ ะสมั ค รเขารั บ การคั ด เลื อ ก ใหขอรั บ เอกสารและยื่ น ใบสมั ค รไดที่
โรงเรียนบานขุนสรวย ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ระหวางวันที่ ๒๖ มีนาคม – ๑ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๙๘-๘๒๐๔๖๓๕
(ครูเกียรติศักดิ์ เสนาวัฒน,)
๕. เอกสารที่จะตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๕.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมฉบับจริงจํานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามีจะไดรับการพิจารณาเป.นพิเศษ) พรอมฉบับจริง
จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ ทะเบียนบานฉบับเจาบานพรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให ซึ่งติดรูปถายของผูถือบัตร
พรอมสําเนา ทั้งดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดําขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถายไมเกิน ๖ เดือน
และเป.นรูปถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
๕.๖ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปEเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไมตรงกัน
จะตองมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่วาการอําเภอเป.นผูรับรองวาเป.นบุคคลคนเดียวกัน
๕.๗ ใบรับรองแพทย, ไมเกิน ๑ เดือน
๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันและเวลาที่กําหนด
๖.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอเจาหนาที่รับสมัคร
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่
https://www.facebook.com/โรงเรี ย นบานขุ น สรวย วาวี เ ชี ย งราย
http://www.cri2.go.th/th/

เมษายน
และ ที่

๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ,
๙. วันเวลาและสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ โรงเรียนบานขุนสรวย ตําบลวาวี
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
ความรูความสามารถ
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
สอบสัมภาษณ,/แฟhมผลงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๑๐. เกณฑ=การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๑๐.๑ ผูที่ถือวาเป.นผูไดรับการคัดเลือก จะตองไดคะแนนที่สอบคัดเลือก ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมกันเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก โดยเรียงตามลําดับจากผูไดคะแนน
รวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก การขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(3) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๑. การจางและเงื่อนไขการจาง
๑๑.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานตัว
ทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๑.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยืดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เป.นหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิมาจัดทําสัญญาจางเป.นลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมา
รายงานตัว ตามวันและเวลาที่กําหนดจึงเป.นหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผาน
การสอบคัดเลือก
๑๑.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป.นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธ, และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผาน
การคัดเลือกเป.นการเฉพาะราย
๑๑.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตํา แหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพัน ตอเนื่ องที่จะนําไปสู การบรรจุหรื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป.นลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๑.๕ ผูที่ไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปEงบประมาณการจาง หากปรากฏวา
เป.นผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่ง
เลิกการจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๒ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป.นที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางณาตยา มานะ)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานขุนสรวย

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
แนบทายประกาศโรงเรียนบานขุนสรวย ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม
๑, ประกาศรับสมัคร
๒. ดําเนินการรับสมัคร
๓. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๔. ดําเนินการสอบคัดเลือก
๔.๑ สอบภาคปฏิบัติ
๔.๒ สอบสัมภาษณ,
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๖. ผูผานการคัดเลือกทําสัญญาจาง

วันดําเนินการ
๒๖ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๒๖ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๒ เมษายน ๒๕๖๑
๓ เมษายน ๒๕๖๑
๔ เมษายน ๒๕๖๑
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
โรงเรียนบานขุนสรวย ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ ว

เขียนที่………………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ขาพเจา..................................................................อายุ.............ปE วัน/เดือน/ปE เกิด....................................
อยูบานเลขที่..............หมูที่...............ตําบล................................อําเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย,..................โทรศัพท,........................................ปGจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยาราง
มีความประสงค,สมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อเป.นครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย โดยได
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนบานขุนสรวย ตําบลวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย เรียบรอย
แลว พรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการสมัครมาดวย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
( ) ใบรายงานผลการศึกษา พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาทั้งดานหนาและดานหลัง จํานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายไมเกิน ๖ เดือน
และเป.นการถายในครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย, ไมเกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูสมัคร
(...................................................)
วันที่.............../................/....................
บันทึกเจาหนาที่ผูรับสมัคร
ไดตรวจสอบคุณสมบัติพรอมเอกสารหลักฐานเบื้องตนแลว ปรากฏวา
( ) หลักฐานครบถวน
( ) หลักฐานไมครบ
ความเห็นของเจาหนาที่ผูรับสมัคร
( ) เห็นควรใหรับสมัคร ( ) เห็นควรสงเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่ผูสมัคร
(..................................................)
วันที่.............../................/....................

