ประกาศโรงเรียนบ้านต้นยาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ยนบ้านต้นยาง ตาบลบั วสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัด เชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรั บสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็ นลู กจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท
- สาขาเอกทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.๓ มีสัญชาติไทย
2.๔ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
2.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.๙ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านต้นยาง ตาบล
บัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 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 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบได้ที่โรงเรียนบ้านต้นยาง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านต้นยาง
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๒ ๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
09.00 น. เป็นต้นไป
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๒
๑๓.00 น. เป็นต้นไป

๑.สอบสัมภาษณ์
-บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา
-ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
-ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการ
ทางาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๕๐

๕๐

100

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านต้นยาง จะดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 256๒เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านต้นยาง
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้ สอบผ่ านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน 256๒ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัว ทาสัญญาจ้างในวันที่ ๑๗ มิถุนายน 256๒
เวลา ๐๙.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนบ้านต้นยาง หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป
1๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
1๐.1 การจั ดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

1๐.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือ นตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
1๐.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
1๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
1๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256๒

(นายนวภัทร หมื่นองค์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นยาง

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายปี ทาหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
ตามประกาศโรงเรียนบ้านต้นยาง ลงวันที่ ๖ มิถุนายน 256๒
................................................................................
ที่
๑.
2.
3.
4.
๕.
๖.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและจัดทาสัญญา

วัน/เดือน/ปี
๖ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒

หมายเหตุ สวัสดิการโรงเรียน มีที่พักและอาหารให้กรณีที่พักในโรงเรียน หากสามารถพักในโรงเรียนได้ จะได้รับ
พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ ธุรการ ๐๘๘-๒๒๖๕๓๓๒
..............................................................................

เลขที่........./..........
ใบสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
ตาแหน่ง.......................................................................
โรงเรียนบ้านต้นยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร.........................ปี.......................................เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
...................................................................................................................... ..............................................
๗. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
๘. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้นในการคัดเลือก
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.................. พ.ศ.๒๕6๒

