ประกาศโรงเรียนบัวสลีวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ย โรงเรี ย นบั ว สลี วิท ยา ต าบลบั ว สลี อาเภอแม่ล าว จังหวัด เชีย งราย ส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง
ทาหน้ าที่ครูผู้ ส อน จ านวน 1 อัตรา จึ งประกาศรับ สมัครสอบคัดเลื อกบุคคลเพื่ อจ้างเป็ นครู อัตราจ้าง
ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
1.1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์
1.2 วิชาเอกอื่นๆ ที่มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ถ้าจบวิชาเอกคอมพิวเตอร์จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรค
การเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็ น ผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออกหรือไล่ ออกจากราชการ รัฐ วิส าหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบัวสลี
วิ ท ยา ต าบลบั ว สลี อ าเภอแม่ ล าว จั ง หวั ด เชี ย งราย ตั้ ง แต่ วั น ที่ 11 – 17 ตุ ล าคม ๒๕60
เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้น วัน หยุด ราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 061 – 6501899
083 – 2413173 (ครูสุภาพร คาแก่น)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อม
ฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.2 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕60 ณ โรงเรียน
บั วสลี วิ ท ยา และท างเว็ บ ไซต์ ส านั กงาน เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษ าป ระถมศึ ก ษ าเชี ย งราย เขต 2
http://www.cri2.go.th/th/viewsc.php?abid=2353
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียน
บัวสลีวิทยา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

8. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60
- ๐๙.๐๐ – 12.00 น. เป็นต้นไป - สอบปฏิบัติการสอน
๕๐
- 13.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
50
แฟ้มผลงาน
คะแนนรวม
100

หมายเหตุ

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัด เลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงลงมา ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕60 ณ โรงเรียนบัวสลีวิทยา และทางเว็บไซต์สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://www.cri2.go.th/th/viewsc.php?abid=2353
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน ๒๕60 รายงานตั ว ท าสั ญ ญาจ้ างและเริ่ม ปฏิ บั ติ งาน
ณ โรงเรียนบัวสลีวิทยา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เวลา 08.30 น.
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้าง เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ ได้รับ การจ้ างปฏิ บัติห น้าที่ครูผู้ ส อน ในกรณี ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เหมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60

(นางลาวรรญ ธนรุ่งเรืองเดช)
ผู้อานวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน ทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบัวสลีวิทยา ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
................................................................................
11 – 17 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560

รับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบัวสลีวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบัวสลีวิทยา
ด้ ว ยข้ า พเจ้ ามี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ กเพื่ อ จ้ า งเป็ น ครู อั ต ราจ้ า งท าหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน
สาขาวิชาคอมพิวเติอร์
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่...............เดือน..................................พ.ศ. ....................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา............................................................วิชาเอก...........................................................................
จากสถานศึกษา ...........................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ ............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............จังหวัด......................
เมื่อวันที่…..…....เดือน..................................พ.ศ.................. หมดอายุวันที่…….....เดือน..................................
พ.ศ..................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.........ตาบล......................อาเภอ......................จังหวัด....................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.....................................................................อาชีพ..................................................................
9. ชื่อบิดา.....................................................................ชื่อมารดา........................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
ครบถ้วนแล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ................
(..........................................................)
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ..................

