ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน วิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผสู้ อน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึน้ ไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ เป็นผู้มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ เป็นผู้มคี ุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๗ ไม่เป็นผูพ้ ิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง

๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรื อลูก จ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๔.๒ งานอื่น ๆ ที่ผบู้ ังคับบัญชามอบหมาย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิว้ (ถ่ายไม่เกิน ๖
เดือน) จานวน ๒ รูป
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนา ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ
โรงเรียนพุทธิโศภน จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนดวัน เวลา
สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ http://www.cri2.go.th/th/
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว(เพ็คกี้ฮิทค็อก)
โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- ความรูค้ วามสามารถ
- สอบสัมภาษณ์ / แฟ้มผลงาน
รวม

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๕๐
๑๕๐

๙. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว
(เพ็คกี้ฮิทค็อก) จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้
มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) จะประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้ ภายในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกีฮ้ ิทค็อก) โดยเรียงลาดับ
จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ

๑๑. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
มารายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๑.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูก จ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน และให้มา
รายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี
ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๑.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๑.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
๑๑.๕ ผูท้ ีไ่ ด้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรูค้ วามสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการ
จ้าง อาจสั่งเลิกการจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด
ๆ ทั้งสิน้
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้ สุด ผูส้ มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ.................................................................
(นางสาวนฤมล เกิดมูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
กิจกรรม
วันดาเนินการ
๑. ประกาศรับสมัคร
๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๒. ดาเนินการรับสมัคร
๑๘ พฤษภาคม – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔. ดาเนินการสอบคัดเลือก
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔.๑ สอบข้อเขียน
๔.๒ สอบสัมภาษณ์
๕. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๖. ผู้ผ่านการคัดเลือกทาสัญญาจ้าง
๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
----------------------------------------------เขียนที่...............................................................................
วันที่...................เดือน......................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ..............ปี วัน/เดือน/ปีเกิด......................................
อยู่บ้านเลขที่.........หมู่ที่......ตาบล.......................อาเภอ........................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท์....................................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ..................................................................................
สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โดย
ได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐาน
ประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้
 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
 ใบรายงานผลการศึกษา
จานวน ๑ ฉบับ
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จานวน
๒ รูป
 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..................................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้น
แล้ว ปรากฏว่า
 หลักฐานครบถ้วน
 หลักฐานไม่ครบ

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. วันที.่ ...........เดือน................................พ.ศ. ..................

