ประกาศโรงเรียนบ้านมังกาล่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรี ย นบ้ านมังกาล่ า ตาบลวาวี อาเภอแม่ ส รวย จังหวัด เชียงราย ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน ๒ อัตรา อาศัยอานาจตามหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐00 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) ดังนี้
1.1 ไม่กาหนดสาขาวิชาเอก
จานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตะรางการศึ ก ษา หรือ ปริญ ญาตรีส าขาอื่ น ที่ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(transcript)สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านมังกาล่ า
ตาบลวาวี อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 9.00 – 16.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๙๑-๖๒๙๙๐๒๒ (ผอ.สมเดช พิศาลไพโรจน์)
๐๙๑-๐๗๑๘๗๒๕ (ครูจารุพรรณ ไชยบาล)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด ณ โรงเรียนบ้านมังกาล่า
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายในวัน ที่ 27 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียน
บ้ าน มั งก าล่ า แ ล ะ ที่ ห น้ าเว ป ไซ ต์ ส านั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ าป ระถ ม ศึ ก ษ าเชี ย งราย เข ต 2
http:/www.cri2.go.th/th/ (ห น้ าข่ า วป ระก าศ รั บ ส มั ค รงาน ) แล ะfacebook โรงเรี ย น บ้ าน มั งก าล่ า
https://www.facebook.com/100007341522160
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ด้านความรู้ทั่วไป (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/ความรู้รอบตัว)

25

ข้อเขียน

2. ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ทางการศึกษา

25

ข้อเขียน

3. หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

25

ข้อเขียน

4. ทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทั่วไป

25

สัมภาษณ์

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านมังกาล่า จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านมังกาล่า ดังตารางต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
28 พฤษภาคม 2561
-สอบข้อเขียน
75
เวลา 9.00 น.
-สอบสัมภาษณ์
25
รวม
100
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 9.oo น.
ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
๑๐.๒ การจัดทาสั ญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญ ชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมเดช พิศาลไพโรจน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านมังกาล่า

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
เพื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านมังกาล่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
ลงวันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕๖๑
................................................................................
๑4 – 19 พฤษภาคม ๒๕๖๑
20 – 25 พฤษภาคม ๒๕๖๑
27 พฤษภาคม ๒๕๖๑
28 พฤษภาคม ๒๕๖๑
29 พฤษภาคม ๒๕๖๑
30 พฤษภาคม ๒๕๖๑
1 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ (๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน เลขที่........./..........
โรงเรียนบ้านมังกาล่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. เอกสารหลักฐานที่แนบสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑

