ประกาศโรงเรี ยนบ้านแม่ออ้
เรื อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวทําหน้าทีครู ผสู ้ อน
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงรายสํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต
๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพือจัดจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวทําหน้าทีครู ผสู ้ อน
จํานวน ๑ อัตรา ดังนั*น อาศัยความตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐานด่วนมาก
ที ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน
ที ๒๙/๒๕๔๖ สัง ณ วันที ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖เรื องมอบอํานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกียวกับลูกจ้างชัวคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล/ลูกจ้างชัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั*นพื*นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัวคราวทําหน้าทีครู ผสู ้ อน ดังนี*
๑. ตําแหน่ งทีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพือจ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี*
๒.๑ เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติท วไปตามมาตรา
ั
๓๐ แห่ ง พระราชบัญญัติ ระเบี ย บข้า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
๒.๒เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาอืน ตามที ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผูส้ มัครทีมีวุฒิปริ ญญาตรี สาขาอืน จะต้องมีความรู ้ พ*ืนฐานทางวิชาชี พครู ตามที ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรื อ
หนังสื อรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สําเร็ จการศึกษา
๒.๓ เป็ นผูม้ ี ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุ คลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมี หนัง สื อรั บรองสิ ทธิ ทีคณะกรรมการคุ รุสภาออกให้หรื อมี หนังสื อ
รับรองสิ ทธิ ทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลื อก ให้ขอรั บใบสมัครและยืนใบสมัครได้ ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั,งแต่ วนั ที ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เว้ นวันหยุดราชการ

-๒-

๔. เอกสารและหลักฐานทีผู้สมัครสอบจะต้ องนํามายืนในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ งแสดงสาขาวิชาทีจะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลียนชือ ชือสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ*ว จํานวน ๑ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยืนใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืนใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ ต.แม่ออ้
อ.พาน จ.เชียงราย และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานทีทีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัครและเบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีรับสมัคร
๖. การประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ:เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิV เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องธุ รการ
โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบตั ิการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานทีสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ จะดําเนินการสอบภาคความรู ้และสอบสัมภาษณ์
ในวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้ นไป สถานทีสอบคัดเลือก ณ โรงเรี ยนบ้ านแม่ อ้อ
๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน, บัญชี และการยกเลิกบัญชี การสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณี ทีมีผไู ้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลําดับทีโดยให้ผทู ้ ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบตั ิการสอนมากกว่าอยูใ่ นลําดับทีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วธิ ี การสุ่ ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการทีโรงเรี ยนแต่งตั*ง
๙.๒ จะประกาศรายชือผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑เรี ยงตามลําดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งลงมา
ภายในวันที ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขึ*นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั*งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
-๓-

แต่หากมี การสอบคัดเลื อกในตําแหน่ งเดี ยวกันครั* งใหม่ บัญชี ผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกครั* งก่ อนเป็ นอันยกเลิ กตั*งแต่วนั
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั*งใหม่และผูไ้ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ*นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึง ดังนี*
(๑) ผูน้ * นั ได้รับการจ้างตามตําแหน่งทีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ * นั ขอสละสิ ทธิV ในการจ้าง
(๓) ผูน้ * นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือนไขการจ้ าง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
- วันที ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ มปฏิบตั ิงาน
๑๐.๒ การจัดทํา สั ญญาจ้า งครั* งแรก จะยึดถื อประกาศรายชื อและการขึ* นบัญชี ผูผ้ ่า นการสอบ
คัดเลือก เป็ นหนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิV มาจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดือนตําแหน่งครู ผสู ้ อนครั*งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาทีกําหนด จึงเป็ นหน้ าทีของผู้สมัครทีต้ องรั บทราบประกาศรายชื อ และการขึน, บัญชี ผ้ ู
ผ่ านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดื อนตําแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงาน
ตัวเพือจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิ ทธิV และถูกยกเลิกประกาศรายชื อ และการขึ*น
บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัวคราวตําแหน่ง ครู ผสู ้ อน ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื องทีจะนําไปสู่ การบรรจุหรื อ
ปรับเปลียนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิ บตั ิหน้าทีครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามทีกําหนด หรื อมีความรู ้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอาํ นาจในการจ้าง อาจ
สังเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงือนไขและจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆทั*งสิ* น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิ, นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืนจะคัดค้ าน
ไม่ ได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

( นายมุนินทร์ ยะโก๊ะ )
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านแม่ออ้

ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านแม่ อ้อ ลงวันที ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
................................................................................
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิV สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบภาคความรู ้และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ มปฏิบตั ิงาน

..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครู อตั ราจ้างชัวคราวรายเดือนเลขที........./..........
ปฏิบตั ิหน้าทีครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้ สํานักงานเขตพื*นทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชือ.................................................. นามสกุล........................................สัญชาติ ..........................................
๒. เกิดวันที.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี .................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมือวันที……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมือวันที……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ทีอยูป่ ั จจุบนั ...............................หมู่.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เบอร์ โทรศัพท์บา้ น................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู ้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็ นครู อตั ราจ้างชัวคราวรายเดือน โรงเรี ยนบ้านแม่ออ้

(ลายมือชือ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืนใบสมัคร วันที ...............เดือน ............................. พ.ศ.๒๕๕๘

