ประกาศโรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน ครูอัตรา ตําแหนง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
*********************
ดวยโรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปน ครูอัตราจางทํา
หนาที่ครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่
ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง ตําแหนง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ
อัตราคาจางเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถวน-) สาขาวิชาที่ตองการรับสมัคร
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ หรือ ภาษาไทย
จํานวน 1 อัตรา
คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ที่ไดรับการอนุมัติกอนการประกาศรับ
สมัคร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา( Transcript) สําเร็จ
การศึกษา
๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา
ตําบลแมเจดียใหม อําเภ อเวียงปาเปา จังหวัดเชีย งราย ตั้งแตวันที่ ๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕ ๙ เวน
วันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน
๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๗ ใบรับรองแพทย
การยื่นใบสมัคร
๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน

๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบ
สมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ หองธุรการโรงเรียนโปงน้ํา
รอนวิทยา ตําบลแมเจดียใหม อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย หรือ
https://www.facebook.com/pongnamron.pnw
วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอน (ทดลองสอน) และ การสอบสัมภาษณ
วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยาจะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา
เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ
ที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะใชวิธีการ
สุม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๒
จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก
แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑
กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๒
การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๓
ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตาม
กําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปน
การเฉพาะราย
๔
การจางลูกจางชั่วคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน
ลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น

ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวา
กรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบุญชวย เหมยคํา)
ผูอํานวยการโรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจางรายเดือนและเจาหนาที่ประจําหองสมุด
ตามประกาศโรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
................................................................................

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๑ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจาง
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ติดตอสอบถามโทร 089-5613509 คุณครูจตุพล อุปละ
080-6740938 นางสาวสุรีพร ไชยรินทร เจาหนี้ทีธุรการ

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน เลขที่.........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนโปงน้ํารอนวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
ตําแหนงที่สมัคร  ครูอัตราจาง  เจาหนาที่ประจําหองสมุด
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที……….........เดื
่
อน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย ...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร

(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

