ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.......................................
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศรับสมัครลงวันที่
1 พฤษภาคม ๒๕๖1 และครบกาหนดการรับสมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖1 ไปแล้วนั้นโดยปรากฏว่า ตาแหน่ง
ครูผู้สอนสาขาปฐมวัยไม่มีผู้ยื่นใบสมัครนั้น
เพื่อให้ทางโรงเรียนได้สาขาวิชาเอกตรงตามที่ต้องการจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและประสงค์จะยื่นใบสมัครใน
ตาแหน่งดังกล่าวโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซจึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งดังกล่าวตามประกาศ
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๐ ออกไปอีก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทา
หน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน จานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
1.1 วิชาเอกทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัยจะพิจารณาเป็นอันดับ
แรกหรือวิชาเอกที่เกี่ยวข้องอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครหรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วย
หญ้าไซ ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือส่งเอกสารใบสมัครทางอีเมล์ huayyasai@gmail.com
(เอกสารฉบับจริงให้ส่งในวันสอบ) ตั้งแต่วันที่ 16 - 21 พฤษภาคม ๒๕๖1 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.ไม่เว้น
วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดโทร 082 - 014 - 9039 หรือ 064 - 105 – 0874
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานการผ่านการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๖1 หรือดูได้ที่ http://www.cri2.go.th (ประกาศรับสมัครงาน)
6. สถานทีส่ อบคัดเลือก
ดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕๖1เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
7. วิธีการคัดเลือก
7.1 ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
7.2 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
25 พฤษภาคม ๒๕๖1
ภาค ก
(30)
เวลา ๐๙.๐๐ – 10.00 น.
1. ความรู้/ความสามารถทั่วไป
15
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติ
15
ตนของวิชาชีพครู
เวลา 10.00 – 11.00 น.
เวลา 11.10 - 12.00 น.

ภาค ข
3. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งวิชาเอก
4. ระเบียบข้อบังคับทางการศึกษา
ภาค ค
5. สอบสัมภาษณ์
6. พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
รวม

(40)
20
20
(30)
20
10
100

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือดูได้ที่ http://www.cri2.go.th (ข่าวประชาสัมพันธ์)
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ใน
กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หาก
ยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะใช้วิธีการให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่า
9.๒ การคัดเลือก โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา และขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่
ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.๑ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัวทาสัญญาจ้างในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖1
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. และเริม่ ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หากไม่มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนดจะเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้อันดับต่อไป
๑๑.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑1. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1

( นายสงคราม มังคะละ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
ลงวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
………………………………………………………………………………………………
วัน/เดือน/ปี
15 พฤษภาคม ๒๕61

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร

16 – 21 พฤษภาคม ๒๕61
(ในเวลา 09.00 – 16.00 น.)
22 พฤษภาคม ๒๕61

รับสมัคร

25 พฤษภาคม ๒๕61
(ในเวลา 09.00 – 11.00 น.)
25 พฤษภาคม ๒๕61
(ในเวลา 11.20 – 12.00 น.)
26 พฤษภาคม ๒๕61

สอบข้อเขียน

28 พฤษภาคม ๒๕61

รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลสอบ

สอบถามรายละเอียดโทร
- 082 - 014 - 9039 (ผอ.สงคราม )
- 064 - 105 – 0874 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

เลขประจาตัวสอบ…………/……………
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
2. สัญชาติ ..............เชื้อชาติ...............ศาสนา.................เกิดวันที่................. เดือน.........................พ.ศ. ........................
อายุ………………………ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน  -  -  - - 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน.................หมู่..............ถนน..............................ตาบล.........................อาเภอ ...........................................
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์.....................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................E-mail :………….………………
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด……..................................จากสถานศึกษา............................................อาเภอ.................................
จังหวัด........................................................เมื่อปี พ.ศ...................................................................................................
6. ปัจจุบันประกอบอาชีพ...................................................................................................................................................
7. เคยประกอบอาชีพใดมาก่อน.........................................................................................................................................
8. ความรู้ / ความถนัด......................................................................................................................................................
9.  ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ทุกประการ
10.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือก ข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มความสามารถ
11. หลักฐานที่ใช้แนบพร้อมใบสมัคร
 สาเนาคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
 หลักฐานการผ่านการปฏิบัติงาน(ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งในใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกข้างต้น เป็นความจริงทุกประการ หาก
ปรากฏว่าข้อความใดเป็นเท็จ และหลักฐานใดที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบหรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ถอนสภาพการสมัครโดยไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
(ลงชื่อ) ……………………………………………ผู้สมัคร
(………………………………………………..)
วันที่…………เดือน………………………………พ.ศ………………..

