ประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
*********************

ด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นเลาลี อ าเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น จึงอาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท )
๑.๑ สาขาวิชาศิลปะ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ศิลปะ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖
ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเลาลี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

-๒–
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบคั ด เลื อ กในวั น ที่ ๑๘ กั น ยายน ๒๕๕๗ ณ ห้ อ งธุ ร การ
โรงเรียนบ้านเลาลี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนบ้านบ้านเลาลี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๗ สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านเลาลี ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
๒๐ กันยายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

วิชาที่สอบ
ภาค ก
ด้านที่ ๑
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ความรู้วิชาการศึกษาและวิชาเอก
ภาค ข
ด้านที่ ๒
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์ เอกสารนาเสนอ ๓ ชุด)

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐
๑๐๐

สอบข้อเขียน

๕๐
สอบสัมภาษณ์

๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านเลาลี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ๐๕๓ - ๗๖๐๒๑๕
หรือ ๐๘๖ – ๑๙๗๓๐๐๘

-๓–
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนด้านที่ ๒
มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ลาดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙.๒
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการ
สอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเลาลี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิ กฤตไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็น ผู้ขาดคุณสมบั ติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสมผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายสมชาย สุทธิพงศ์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเลาลี

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
................................................................................
๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัคร

๑๕ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๗

รับสมัคร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

๑๘ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๐ กันยายน ๒๕๕๗

สอบคัดเลือก

๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

ประกาศผลการคัดเลือก

๒๒ กันยายน ๒๕๕๗

ทาสัญญาจ้าง
..............................................................................

รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน
ตาแหน่ง ครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนบ้านเลาลี จานวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเลาลี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ตาแหน่ง

ครูผู้สอน

คุณวุฒ/ิ วิชาเอกที่รับ
สมัคร
ปริญญาตรี/เอก ศิลปะ
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ด้านศิลปะ

อัตรา
ค่าตอบแทน/
เดือน

สถานศึกษาที่จัดจ้าง

จานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร

๑๕,๐๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านเลาลี

๑ อัตรา

หมายเหตุ

