ประกาศโรงเรียนบ้านปางอ้อย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูจ้างสอน
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านปางอ้อย ตั้งอยู่ เลขที่ 145 หมู่ 9 ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูจ้างสอน โรงเรียนจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ ครูจ้างสอน ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทา
หน้าที่ครูจ้างสอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1) ครูจ้างสอน วิชาเอก ภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , ประถมศึกษา หรือ ปฐมวัย
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2) ผู้สมัครสอบแข่งขันต้องมีวิชาชีพควบคุม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
5) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
7) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1) มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย , คณิตศาสตร์ , ประถมศึกษา หรือ ปฐมวัย
2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เลขที่ 145 หมู่ 9 ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 4 พฤศจิกายน
2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.085–7091952
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
1) สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รูป
6) ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย
เลขที่ 145 หมู่ 9 ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50
50
100

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านปางอ้อย จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบ้านปางอ้อย

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
1) ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1) เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านปางอ้อย รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี
นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
1) กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
2) การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
3) ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
4) การจ้ างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้ส อน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุห รือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(นายเดชา ประชุม)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านปางอ้อย

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูจ้างสอน
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
**********************************
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

2 พฤศจิกายน 2559
2 – 4 พฤศจิกายน 2559
4 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
7 พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559
8 พฤศจิกายน 2559

-

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

**********************************

เลขประจำตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านปางอ้อย
---------------------------------------1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

