ประกาศโรงเรียนบ้านปางหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ พิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
************
ด้วยโรงเรียนบ้านปางหลวง ตาบลท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพือ่ พิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก : ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว จำนวน 1 อัตรำ (เดือนละ 7,000 บำท)
2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาวุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรี วิชำเอกภำษำอังกฤษ,วิชำเอก
ภำษำไทย,วิชำเอกประถมศึกษำ
2.2 เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 เป็นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสื อ
รับรองสิทธิที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการคุรสุ ภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. กำหนดกำรรับสมัคร
ผู้ประสงค์ทจี่ ะสมัครคัดเลือก สามารถรับและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านปางหลวง ตาบล
ท่าก๊อ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – 17 กรกฎาคม 2558 เวลา
8.30 – 15.30 น.
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรอง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์
4.8 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผูส้ มัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก อันมีผล
ทาให้ผสู้ มัครคัดเลือกไม่มสี ิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกครัง้ นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นและจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านปางหลวงจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วันที่ 21 กรกฎำคม
2558 ณ โรงเรียนบ้ำนปำงหลวงและ www.cri2.obec.go.th/th
6. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครจะต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและ
สมรรถนะในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านแม่ตาตามหลักสูตรที่โรงเรียนกาหนดดังนี้
วัน เดือน ปี
24 กรกฎาคม
2558

เวลำ
วิชำ
คะแนนเต็ม
สถำนที่สอบ
09.00 น – 11.00น -สอบข้อเขียนการประเมิน 100 คะแนน ร.ร.บ้านแม่ตา
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย
ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
50 คะแนน
09.00 น – 12.00น -ประเมินแฟ้มสะสมงาน
50 คะแนน
13.00 เป็นต้นไป
-ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)

7.ผู้ทจี่ ะถือว่าเป็นผูผ้ ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ60 โดย
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนทีส่ อบได้หาก
คะแนนรวมเท่ากัน
7.1 ผู้มีผลประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้ที่อยู่ในอับดับสูงกว่า

7.2 ผลการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากันให้ผู้
ที่มีผลการประเมินแฟ้มสะสมผลงานมากกว่าเป็นผูท้ ี่อยู่อันดับสูงกว่า
7.3 ผลการประเมินแฟ้มสะสมผลงานเท่ากันให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่อันดับทีส่ ูงกว่า
8. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านปางหลวงจะประกาศราบชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ณ
โรงเรียนบ้านปางหลวงและ www.cri2.obec.go.th/th ภายในวันที่ 28 กรกฎำคม 2558
9. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่ ตามประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรรของโรงเรียนบ้านปางหลวง
โดยผู้ที่ได้รบั การคัดเลือก ลาดับที่ 1 จะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านปางหลวง หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัว ตามวันและ
เวลาถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกลาดับถัดไปมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558

(นายปฐมทัศน์ อวดห้าว)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางหลวง

เลขประจาตัวสอบ....................
ใบสมัครสอบครูอัตราจ้างสอนชั่วคราว
โรงเรียนบ้านปางหลวง
---------------------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.........................................................................ปีพ.ศ.......................
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา..........................................วิชาเอก........................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ 1..............................................................2.............................................................
7. หลักฐานที่แนบในสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)

รูปถ่าย ขนาด1.5 x 2 นิ้ว จานวน 3 รูป

สาเนาทะเบียนบ้าน

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ใบรับรองแพทย์

หนังสือรับรองการผ่านงาน

อื่นๆ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความ
จริงทุกประการ

ลงชื่อผู้สมัคร...................................................
(...................................................)
วันที่..................................................

เจ้าหน้าที่รบั สมัค
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………..
(...............................................)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ.........................
คุณสมบัติถูกต้อง
.....................................................
(.....................................................)

