ประกาศโรงเรียนบ้านท่ามะโอ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน(ปฐมวัย)
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านท่ามะโอ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๒
มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ระดับ ปฐมวัย ด้วยเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน ระดับ ปฐมวัย ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ชื่อตำแหน่ง ตาแหน่งครูผู้สอน
วิชำเอก
ปฐมวัย
ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมผู้เรียน ในระดับ ปฐมวัย และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ตามหลักสูตรของโรงเรียน และมาตรฐาน
การศึกษาในระดับ ปฐมวัย
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓ )ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ในระดับ ปฐมวัย ของโรงเรียน
(๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ในระดับ ปฐมวัย
(๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้อานวยการโรงเรียนบอบหมาย

-๒อัตรำจ้ำง
ค่ำจ้ำง
ระยะเวลำจ้ำง

จานวน
๑
อัตรา
เดือนละ
๗,๕๐๐
บาท
ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
(๙) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคคลกร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.
รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ

-๓๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านท่ามะโอ หมู่ที่ ๘
ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เว้น
วันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองวุฒิ สาเนาแสดงผลการเรียน จานวนอย่าง
ละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิหรือคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนได้
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.
ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ
และนาหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันทาสัญญาด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ในใบสมั ค ร พร้ อ มทั่ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึก ษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่
สมั ค รสอบอั น เป็ น ผลให้ ผู้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ท ธิ ส มั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รดั ง กล่ า ว ให้ ถื อ ว่ า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ
มิได้

-๔๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ และทางเวปไซท์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
www.cri2.obec.go.th หรือ bantamao2007@gmail.com
๕.หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๑. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับ ปฐมวัย
๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. สอบสัมภาษณ์/แฟ้มสะสมงาน(ถ้ามี)
วัน/เวลา
การสอบและประเมินฯ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
วันที่ ๑-๑๐ เมษายน รับสมัคร
๒๕๖๒
วันที่ ๑๒ เมษายน
ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
๒๕๖๒
วันที่ ๒๙ เมษายน
๑. สอบความรู้ความสามารถ
๔๐
สอบข้อเขียน
๒๕๖๒
ในการพัฒนาการเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. ๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๐
สอบข้อเขียน
เป็นต้นไป
๓. ประเมินสมรรถนะ
๕๐
สัมภาษณ์
(สัมภาษณ์)
วันที่ ๓๐ เมษายน
ประกาศผลสอบ
๒๕๖๒
วันที่ ๑ พฤษภาคม
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
๒๕๖๒
๖. วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จะดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ และประเมินสมรรถนะด้วย
วิธีการสอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ และประเมินแฟ้มสะสมงาน (ถ้ามี) ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
๗. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะ โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๖๐ คะแนน
ทางโรงเรียน จะจัดลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด เป็นลาดับที่ ๑ และผู้ที่ได้คะแนนรองลงไป เป็น
ลาดับถัดไป หากผู้เข้าสอบมีคะแนนเท่ากัน ให้จัดลาดับผู้ที่ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าก่อน

๘. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก และกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรครูอัตราจ้าง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ และทางเวปไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ www.cri2.obec.go.th / bantamao2007@gmail.com
-๕๙. กำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่ามะโอ จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ เป็นเวลา ๑ ปี
๑๐. กำรรำยงำนตัว และทำสัญญำจ้ำง
ทางโรงเรียน จะเรียกผู้ที่สอบได้ลาดับที่ ๑ เข้ารายงานตัว และทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัว ทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ข้างต้น ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่สอบได้ลาดับถัดไป เข้าทาสัญญาจ้างต่อไป
๑๑. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๑. ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนบ้านท่ามะโอ และทาสัญญาจ้าง ตามวัน
เวลาที่กาหนด หากไม่ไปรายงานตัวและทาสัญญาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๒. ผู้รับจ้าง จะต้องเริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา
การจ้าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. การจ้างครูตามโครงการนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จานาไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา หรือพนักงานราชการ หรือ ข้าราชการ
๔. ผู้รับจ้าง จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว หรือ เลิกจ้างแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบ้านท่ามะโอ
ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หรือทางโทรศัพท์ (ผู้อานวยการโรงเรียน)
หมายเลข ๐๘๔-๔๘๑๙๑๙๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

(นายชัชวาล ปัญญาไชย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่ามะโอ

เลขประจาตัวสอบ...........................

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูอัตรำจ้ำง
โรงเรียนบ้ำนท่ำมะโอ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................
2. เกิดวันที.่ .............เดือน...................................พ.ศ..................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา ..............................................................เมื่อวันที.่ ..........เดือน..................................พ.ศ.............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
5. อาชีพปัจจุบัน..........................................................................................................................................................
6. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต....................
จังหวัด.......................................................
7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ....................ตาบล.......................................อาเภอ..................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร......................................................
8. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
9. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................................อาชีพ..............................................................
10. ชื่อบิดา...........................................................................................ชื่อมารดา.........................................................
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที.่ ..........เดือน.....................................พ.ศ................
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่รบั สมัคร ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
(..........................................................)
(...............................................................)
.............../...................../.................
................/............................/.................

