ประกาศโรงเรียนบ้ านลังกา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ างชั่ วคราวเพือ่ ปฏิบัติหน้ าทีก่ ารสอน
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านลังกา ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงรายสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
ประถมศึก ษาเชี ย งราย เขต ๒ มี ค วามประสงค์จะรั บ สมัค รบุ คคลทัว่ ไปเพื่ อจัดจ้า งเป็ นลู กจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครู ผสู้ อนจานวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนบ้านลังกา วันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่ องมอบอานาจปฏิ บตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราวและเกณฑ์และวิธีการบริ หารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชัว่ คราวสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู ผสู ้ อนดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง จานวน ๑ อัตรา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๑ อัตรา
ค่าตอบแทน 6,000 บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็ นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี และเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ไม่เป็ นพระภิกษุหรื อสามเณรนักพรตนักบวช
๒.๕ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน ไม่
สมประกอบ
๓. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ ณโรงเรี ยนบ้านลังกา ตาบลบ้านโป่ ง
อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงรายตั้งแต่วนั ที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้วและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัครพร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รู ปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน๖เดือน)
จานวน ๒ รู ป
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕.๓ สอบถามได้ที่โรงเรี ยนบ้านลังกาโทรศัพท์ ๐๕๓ – ๗๘๑๒๒๒ หรื อนายชูเกียรติ เมืองงาม
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๑๔๘๕๑
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนบ้านลังกา
ตาบลบ้านโป่ งอาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบตั ิการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วันเวลาและสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านลังกา ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย จะดาเนินการสอบปฏิบตั ิการสอนและ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. สถานที่สอบคัดเลือก ณโรงเรี ยนบ้านลังกา
ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่า นจะต้องได้ค ะแนนรวมกัน ไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ ๖๐ในกรณี ที่ มี ผูไ้ ด้ค ะแนนรวมเท่ า กัน จะ
จัดลาดับที่โดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบตั ิการสอนมากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธีการสุ่ ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งลงมาภายใน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมี การสอบคัดเลื อกในตาแหน่ งเดี ยวกันครั้ งใหม่บญ
ั ชี ผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกครั้ งก่อนเป็ นอันยกเลิ กตั้งแต่วนั
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
(๑) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธิ์ ในการจ้าง

(๓) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนิ นการจัดทาสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รายงานตัวทาสัญญา
จ้างและเริ่ มปฏิบตั ิงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้ งแรกจะยึดถื อประกาศรายชื่ อและการขึ้ นบัญชี ผูผ้ ่านการสอบคัดเลื อกเป็ น
หนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรกและให้มารายงาน
ตัวตามวันเวลาที่ กาหนดจึ งเป็ นหน้าที่ ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรั บทราบประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชี ผูผ้ ่านการสอบ
คัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างตามกาหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชี ผผู ้ า่ นการ
คัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่งครู ผสู ้ อนไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่ องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา /พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อนในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าด
คุณสมบัติตามที่กาหนดหรื อมีความรู ้ ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสมผูม้ ีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิ กจ้าง
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆทั้งสิ้ น
๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ดผูส้ มัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่วา่
กรณี ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชูเกียรติ เมืองงาม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านลังกา

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ างรายเดือนเอกปฐมวัย
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านลังกา ลงวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
................................................................................
๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัคร
๒ – ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๐๐น.)
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบเข้ารับการคัดเลือก
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สอบปฏิบตั ิการสอนและสอบสัมภาษณ์
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ประกาศผลการคัดเลือก
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่ มปฏิบตั ิงาน
..............................................................................

ใบสมัครครู อตั ราจ้ างชั่ วคราวรายเดือน
โรงเรี ยนบ้านลังกา ตาบลบ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
..............................................................................
1. ชื่อ – สกุล (นาย,/นาง / นางสาว)........................................................................สัญชาติ...............................
2. เกิดวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ. ....................(อายุ..................ปี .................เดือน)
3. วุฒิการศึกษาระดับ......................................................สาขาหรื อวิชาเอก......................................................
มีความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................
โดยได้รับอนุมตั ิจากสถานศึกษาชื่อ.....................................................................................................
เมื่อวันที่ ………..เดือน........................................พ.ศ.......................
4. อาชีพปัจจุบนั ............................................................อายุการทางาน............................................................
5. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด...............................................ความสามารถพิเศษ..........................................................
6. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน..................................................ออกให้ ณ จังหวัด......................................
7. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............อาเภอ......................จังหวัด.........................
โทรศัพท์มือถือ...........................................โทรศัพท์บา้ น......................................
8. ชื่อบิดา.....................................................................อาชีพ............................................................................
ชื่อมารดา....................................................................อาชีพ...........................................................................
9. ได้แนบหลักฐาน
(.......) 1. สาเนาทะเบียนบ้านจานวน 1 ฉบับ
(.......) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนจานวน 1 ฉบับ
(.......) 3. รู ปถ่ายจานวน 2 รู ป
(.......) 4. สาเนาวุฒิบตั รการศึกษาจานวน 1 ฉบับ
(.......) 5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(.......) 6. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู จานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการและข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตาม
ประกาศเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือนตามประกาศของโรงเรี ยนบ้านลังกา ตาบล
บ้านโป่ ง อาเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงรายทุกประการหากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างตนไม่ตรงตาม
ประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิ
เรี ยกร้องใดๆทั้งสิ้ น
ลงลายมือชื่อ..................................................................................ผูส้ มัคร
( .........................................................................................)
วันที่..................เดือน........................................พ.ศ. 2559
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ..............................................................................ผูร้ ับสมัคร
( .............................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

