ประกาศโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ กษาเชี ยงราย เขต 2 มีค วามประสงค์ จะรั บสมัค รบุ คคลทั่ วไปเพื่ อจัด จ้างเป็น ลูก จ้ างชั่ วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
1.1 สาขาวิชา/วิชาเอก คอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญ ญาตรีสาขาอื่ น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ มี ห นั งสือ รับ รองสิ ท ธิที่ ค ณะกรรมการคุรุ สภาออกให้ ห รื อมี ห นั ง สื อ รับ รองสิ ท ธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ โรงเรี ย นบ้ า นป่ า แดด
(เวทยาสมิทธิ์) อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2562 ไม่เว้นหยุดราชการ
หมายเหตุ ให้จัดเตรียมเอกสารหรือแฟ้มสะสมผลงาน จานวน 1 เล่ม/แฟ้ม มายื่นพร้อมใบสมัคร
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญ ญาบั ตรหนัง สือรับรองคุณ วุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมั ครจะต้องรับและยื่ นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรีย นบ้านป่าแดด(เวทยาสมิท ธิ์)
และ ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดด
(เวทยาสมิทธิ์) อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย , เว็บไซต์ และfacebook://โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
7. วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) จะดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์พร้อมประเมินผล
การปฏิ บัติงานในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านป่ าแดด(เวทยาสมิท ธิ์)
อาเภอแม่ ส รวย จั งหวัด เชี ย งราย สัง กัด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเชีย งราย เขต 2 ตามตาราง
ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- สอบข้อเขียน
- สอบสอบสัมภาษณ์
- ประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
50

หมายเหตุ

150

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ
สอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ทมี่ าสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลื อกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้ คะแนนรวมสู ง สุ ด
ลงมา ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง
เดีย วกั นครั้ง ใหม่ บั ญ ชี ผู้ได้รั บการคั ดเลือ กครั้ง ก่อ นเป็ น อัน ยกเลิ ก ตั้ง แต่วั นประกาศผลการสอบคั ด เลือ กครั้ง ใหม่
และ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผูน้ ั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผูน้ ั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10 .1 ก าหนดเวลารายงาน ตั ว และท าสั ญ ญ าจ้ า ง ใน วั น ที่ 30 เดื อ น ตุ ล าคม 2 5 62
เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 31 ตุลาคม
2562 เป็นต้นไป
10.2 การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ างครั้ง แรก จะยึด ถื อ ประกาศรายชื่ อ และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือก ตามประกาศของโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์) ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานเพื่อทา
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกในครั้งนี้
เป็นผู้มีสิทธิ์ทาสัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อ
ทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มีคะแนน
รวมลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูล การประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่าน
ในครั้งนี้และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนด ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบเพื่อเรียก
ให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างแต่ประการใด
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาพนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ นผู้ ขาดคุณ สมบั ติต ามที่ ก าหนด หรือ มีค วามรู้ความสามารถความประพฤติ ไ ม่ เหมาะสม ผู้ มีอ านาจในการจ้า ง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผูส้ มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562

( นายบุญเพ็ง แปงการิยา )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
วันที่ 18 – 24 ตุลาคม 2562
วันที่ 25 ตุลาคม 2562
วันที่ 28 ตุลาคม 2562
วันที่ 29 ตุลาคม 2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
วันที่ 31 ตุลาคม 2562

**********************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และประเมินผลงาน
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

เลขประจำตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ)์
----------------------------------------

1 นิ้ว

1. ชื่อ …………………………………………………………..…… นามสกุล …………………..………………………….…….………..
สัญชาติ ………………………………………… เชื้อชาติ …………….…………………….ศาสนา ……………………..…………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…………………………..... อายุถึงวันรับสมัคร.……….………ปี
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน ………………………………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ……….….
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………………………………… ถนน …………………..………………ตาบล ………….……………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร………………………………………………..
5. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………………………..…………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..………………………….….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..……………………………………..…………………………………………………..
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ………………….…………………………………..
(………………………...........……………………)
วันที่ ……………………….........……………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………….....……………
(…………………………......….………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ......................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………....………………
(…………….………...…………………)

