ประกาศโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกพลศึกษา)
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) ตาบลแม่พริก อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอนและอัตราค่าจ้าง
ตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก พลศึกษา/ทั่วไป จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้น เดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 3 1 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560 ในวัน เวลาราชการ สอบถาม
เพิ่มเติม โทร. 081-9507427
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ทีค่ ุรสุ ภาออกให้เพือ่ ปฏิบัติหน้าทีส่ อน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.7 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๑ รูป
๔.8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ที่เว็บไซต์สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 http://182.93.171.164/th/
6. วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
๒. สอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล) จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8 .๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
8.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับลงมา ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่
หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียก
ตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กาหนด
9.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑0. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายวันชัย วงศ์เรียน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านแม่พริก (เมืองยศพิทยานุกุล) ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

30 ตุลาคม 2560

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

3 พฤศจิกายน 2560

4

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

6 พฤศจิกายน 2560

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

7 พฤศจิกายน 2560

6

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

15 พฤศจิกายน 2560

31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560

หมายแหตุ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เลขที่...........
โรงเรียนบ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน.....................................................................................
วันออกบัตร วันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ......................
วันหมดอายุ วันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ......................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล.......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์....................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..........................................................................................................................
ได้รับวุฒกิ ารศึกษา.....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ..............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)..........................................................ผู้สมัคร
(..........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที.่ ................เดือน.......................................พ.ศ. ....................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

