ประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าบงท้ าวแก่ นจันทน์
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ ง ครู ผู้สอน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ )
**************************************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ตาบลแม่สรวย อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพือ่ จัดจ้างเป็ นลูกจ้าง
ชัว่ คราว ตาแหน่งครู ผสู ้ อน (วิชาเอกคอมพิวเตอร์) จานวน ๑ อัตรา จึงอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๓
และมาตรา ๕๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้า ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู ผสู ้ อน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
- ตาแหน่งครู ผสู ้ อน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เพศชาย มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายีส่ ิบปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อสติ
ฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ อง
ในศีลธรรม
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
(๘) สามารถพักนอนที่โรงเรียนได้

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ ง
(๑) เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ที่ ก.ค.ศ กาหนด
ใช้เป็ นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง และต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางวิชาชีพครู ไม่นอ้ ยกว่า ๑๘ หน่วยกิต
(๒) มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบ
วิชาชีพเสมือนเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูม้ ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ท้าวแก่นจันทน์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ใน
วันเวลาราชการ
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องยื่นในวันสมัคร
(๑) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
(๒) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สมแว่นตาสีดา ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ ว ซึ่ งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน ๒ รู ป
(๓) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรี ยน ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีคุณวุฒิ
การศึกษา ตรงกับวิชาเอกที่เปิ ดรับสมัครสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา
และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ ภายในวันปิ ดรับสมัคร
(๔) ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบ
วิชาชี พ เสมื อนเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ สาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วนั ที่รับ
การตรวจร่ างกายถึงวันรับสมัคร
(๖) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
(๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
๓.๓ การยื่นใบสมัคร
(๑) ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกคัดเลือก ต้องยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าว
แก่นจันทน์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๘ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ในวันเวลา
ราชการ
(๒) ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

๔. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธ์ เข้ ารับการคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้า นป่ าบงท้าวแก่ น จันทน์ จะประกาศรายชื่ อ ผูม้ ี สิทธ์เข้า รับการสอบคัดเลื อ ก ภายใน
วั น ที่ ๒๙ เดื อ นเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรี ยนบ้า นป่ าบงท้า วแก่ น จัน ทน์ และทางเว็ บ ไซด์
http://www.cri๒.obec.go.th
๕. กาหนดวันเวลาทาการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ จะทาการประเมินตามกาหนดดังนี้
วัน/เวลา
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ เป็ นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก สอบข้อเขียน
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
- ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู ้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

ภาค ข สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

๕๐

๕๐

๖. เกณฑ์ การตัดสิ น
- ผูผ้ ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับการคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ต้องได้คะแนนไม่น้อ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด
๗. การประกาศรายชื่อและการขึน้ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้า นป่ าบงท้าวแก่ น จัน ทน์ จะประกาศรายชื่ อ ผูผ้ ่า นการคัดเลื อ ก ตามล าดับ ที่ ภายใน
วั น ที่ ๔ เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรี ย นบ้ า นป่ าบงท้ า วแก่ น จั น ทน์ และทางเว็ บ ไซด์
http://cri๒.obec.go.th
๘. การขึน้ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ จะขึ้นบัญชีรวมผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมา โดยบัญชีดงั กล่าวเป็ น
อันยกเลิก หรื อสิ้ นผลไปมีกาหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี หรื อนับตั้งแต่วนั ประกาศรับสมัคร
ใหม่ในตาแหน่ง คุณวุฒิกลุ่มวิชา/สาขาวิชา/วิชาเอกที่มีลกั ษณะเดียวกันใหม่น้ ี แล้วแต่กรณี

๙. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู ผสู ้ อน ในโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าว
แก่นจันทน์ตามลาดับที่ ที่ผ่านการคัดเลือ กและให้ ผู้สอบได้ ลาดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อทาสั ญญาจ้ างและ
ปฏิบัติงาน ในวันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๐

(นายเกรี ยงไกร ฟูธรรม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร
๑. นายแกรียงไกร ฟูธรรม
๒. นางนงลักษณ์ เพลินสุ ข

ผู้อานวยการโรงเรียน
ครู

โทร. ๐๘๓ – ๓๑๘๘๑๒๔
โทร. ๐๘๘ – ๔๐๑๔๔๕๒

ใบสมัครลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ งครู ผู้สอน
โรงเรียนบ้ านป่ าบงท้ าวแก่ นจันทน์ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒

……………………………..
๑. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................
๒. เกิดวันที่...................เดือน..........................................พ.ศ.......................อายุ........................ปี
๓. วุฒิการศึกษา......................................................วิชาเอก...........................................................
จากสถานศึกษา..............................................................................................................................
๔. ความรู ้ความสามรถพิเศษ.........................................................................................................
๕. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................อยูบ่ า้ นเลขที่.............หมู่ที่.......
ตาบล.........................อาเภอ..........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
เบอร์ โทร........................................................................................................................................
๖. สถานภาพ  โสด

 สมรส

 หย่า ชื่อสามี/ภารรยา......................................

เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือก จานวน ๑ ชุด ดังนี้
 สาเนาแสดงวุฒิการศึกษา หรื อใบรับรองคุณวุฒิ
 รู ปถ่ายหน้าตรงขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รู ป
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 เอกสารอื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศของโรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ท้า วแก่ นจันทน์ และข้อความที่ ข ้า พเจ้าแจ้งไว้ใ นใบสมัค รนี้ ถู ก ต้อง และเป็ นความจริ งทุ ก
ประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร............................................
(............................................................)
วันที่..........................................

