ประกาศโรงเรียนบ้ านโป่ งมอญ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ างทาหน้ าทีค่ รู ผ้ สู อนในระดับประถมศึกษา
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างทาหน้าที่ครู ผสู้ อนระดับประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา โดย
อาศัยอานาจตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4526 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 เรื่ อง แนวทางการสรรหาและบริ หารอัตรากาลัง พนักงานราชการและลูกจ้างชัว่ คราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างทาหน้าที่ครู ผสู ้ อน ดังนี้
1. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้าง จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (-ห้าพันบาท
ถ้วน-) - ครู ผสู้ อนระดับประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปี บริ บูรณ์ข้ ึนไป
2.4 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อ
เป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
2.6 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็ นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่น ของรัฐ หมายเหตุ
ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของ
หน่วยงาน

-2....ลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของราชการส่ วน ท้องถิ่น และ จะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายืน่ ด้วย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
1. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วชิ าเอกประถมศึกษา
2. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกทัว่ ไป (มีความรู้/มีประสบการณ์ในด้านภาษาจีนกลาง จะพิจารณาเป็ น
พิเศษ)
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้
ณ โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วนั ที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 081-952-3716 (ผอ.สมเกียรติ ไชยะ) , 086-587-5094(ครู มลั ลิดา มัง่ มูล) ,
088-260-5635(ครู เจียมจิตต์ ไชยลังกา) 081-602-1222 (ครู วไิ ล อหันตะ)
4. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงานผล การศึกษา(Transcript)
พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อ หนังสื อรับรองสิ ทธิ์ ที่ออกโดยคุรุสภา หรื อ ใบอนุญาตปฏิบตั ิการสอน
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
5. การยืน่ ใบสมัคร
5.1 ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
5.2 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ที่ โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ
ม.1 ตาบลป่ าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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7. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ – สอบข้อเขียน 50 คะแนน - สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวม 100 คะแนน
8. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป สถานที่สอบ
คัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ
9. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดย
ให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้ วิธีการสุ่ ม (จับสลาก) โดย
คณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู ง ลงมา ภายในวันที่ 8
พฤษภาคม 2561 ที่ โรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ ม.1 ตาบลป่ าก่อดา อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย รายชื่อผูส้ อบคัดเลือกจะขึ้น
บัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ คัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็ นอัน ยกเลิกตั้งแต่วนั ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิก
การขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังนี้
(1) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ์ ในการจ้าง
(3) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง - วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกมารายงานตัว - วันที่
11 พฤษภาคม 2561 ทาสัญญาจ้างและเริ่ มปฏิบตั ิงาน
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบ คัดเลือก เป็ นหนังสื อเรี ยก
ตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรก และ ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กาหนดจึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก
10.3 ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงาน ตัวเพื่อจัดทาสัญญา
จ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ น
การเฉพาะราย

-4.......การขึ้นบัญชี ผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อ ปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
10.5 ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง อาจ สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ผูร้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆทั้งสิ้ น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้ นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน่ จะคัดค้ านไม่ ได้ ไม่ ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายสมเกียรติ ไชยะ)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก ครู อตั ราจ้างรายเดือน ทาหน้าที่ครู ผสู้ อนในระดับประถมศึกษา
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านโป่ งมอญ ลงวันที่ 23 เมษายน 2561
................................................................................

วันที่ 23 เมษายน 2561

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 รับสมัคร ( เวลาราชการ )
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก เวลา 15.00 น.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ดาเนินการคัดเลือก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ผูผ้ า่ นการคัดเลือกมารายงานตัว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทาสัญญาจ้าง และเริ่ มปฏิบตั ิงาน
..............................................................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ งครู ผ้ สู อนในระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้ านโป่ งมอญ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
เลขประจาตัวสอบ..............................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน..................................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา....................................................................... สาขาวิชา ...............................................................................
จากสถาบัน ................................................................... เมื่อวันที่..........เดือน......................................พ.ศ............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................................
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