ประกาศโรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ นอก
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวทําหน้าที่ครู ผสู ้ อน
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านแม่ อ ้อ นอก ตําบลแม่ อ ้อ อําเภอพาน จังหวัด เชี ยงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพื่อจัดจ้างเป็ นลู กจ้างชัว่ คราวทําหน้าที่
ครู ผสู ้ อนจํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
๒๙/๒๕๔๖ สัง่ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ องมอบอํานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล/ลูกจ้างชัว่ คราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทําหน้าที่ครู ผสู ้ อน ดังนี้
๑. ตาแหน่ งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้ างเป็ นครู อัตราจ้ าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรื อเทียบเท่า
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูม้ ี คุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับ
ผูส้ มัครที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี สาขาอื่น จะต้องมีความรู ้พ้นื ฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรื อหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สําเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็ นผูม้ ีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (สําหรับข้อ ๑)
๒.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ ณ โรงเรี ยนบ้านแม่อ ้อ
นอกตําบลแม่ อ ้อ อําเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย ตั้งแต่ วันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตามวัน เวลา ไม่ เว้น
วันหยุดราชการ

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้ องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริ ญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ยไ์ ว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มสี ิ ทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ อาคารบริ หาร โรงเรี ยนบ้าน
แม่ออ้ นอก ตําบลแม่ออ้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย หรื อทาง https://www.facebook.com/maeoonok/
๗.วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
๑. ด้ านความรู้
(๑๐๐)
ข้อเขียน
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
๕๐
ข้อเขียน
- ความรู ้เกี่ยวกับ
๕๐
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
- พรบ.ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
๒๕๔๖
- พรบ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๗
-

-๓๒.
-

ด้ านความสามารถ ทักษะเฉพาะ และบุคลิกภาพทั่วไป
บุคลิกภาพ และความเป็ นผูน้ าํ
ปฎิภาณไหวพริ บ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบตั ิ
ทัศนะคติการปฏิบตั ิงานและแรงจูงใจในการทํางาน
คะแนนรวม

(๕๐)
๕๐

สัมภาษณ์

๑๕๐

๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ นอก จะดําเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้ นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้ านแม่ อ้อนอก
ดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐
- สอบข้อเขียน
๑๐๐
น. เป็ นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
๕๐
รวม
๑๕๐
๙. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ นอก ตําบลแม่ออ้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ นอก หรื อทางหน้าเว็บสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ และ facebook โรงเรี ยน https://www.facebook.com/maeoonok/
๑๐. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๑๐.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลําดับที่โดยให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบตั ิการสอนมากกว่าอยูใ่ นลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วธิ ีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตั้ง
๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลําดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็ นอันยกเลิกตั้งแต่วนั ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่และผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ ้ นั ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด

-๔๑๑. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๑.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ่ มปฏิบตั ิงาน
๑๑.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู ้ ่านการสอบคัดเลือก
เป็ นหนังสือเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตําแหน่ งครู ผสู ้ อนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาํ หนดจึงเป็ นหน้ าที่ของผู้สมัครที่ต้องรั บทราบประกาศรายชื่ อ และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
๑๑.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตําแหน่ งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงานตัว
เพือ่ จัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๑.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ ง ครู ผสู ้ อน ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่ องที่จะนําไปสู่ การบรรจุหรื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๑.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ น
ผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาํ หนด หรื อมีความรู ้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอาํ นาจในการจ้าง อาจ
สัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ ได้ ไม่
ว่ ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสงกรานต์ ตัน๋ คํา)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ นอก

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจ้ างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านแม่ อ้อนอก ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
................................................................................
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ่ มปฏิบตั ิงาน
.............................................................................

หมายเหตุ เบอร์ โทรติดต่ อ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- ครู ทศั นีย ์

๐๘๑ ๗๖๕ ๗๒๑๒
๐๘๗ ๓๐๓ ๑๘๗๓

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแม่อ้อนอก
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).........................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............จังหวัด.............................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.....................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

