ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยมะซาง อ าเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ างชั่วคราวทา
หน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้า
ที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
1.1 สาขาวิชา/วิชาเอก วิชาเอกภาษาไทยหรือวิชาเอกประถมศึกษา จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่ น ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมั ครได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 11 – 21 มิถุนายน 2562 ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ส าเนาปริ ญญาบั ตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่ส ภามหาวิทยาลั ยอนุมัติแล้ ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ

4.4
4.5
4.6
4.7

สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5.4 ผู้สมัครต้องนาแผนการจัดการเรียนรู้และแฟ้มสะสมผลงานมายื่นพร้อมในวันสมัครด้วย
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้า สอบคัดเลือกภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนบ้าน
ห้ ว ยมะซาง อ าเภอแม่ ส รวย จั ง หวั ด เชี ย งราย และเวปไซต์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
เชียงรายเขต 2 (www.cri2.go.th)
7. วิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
2. การสอบสัมภาษณ์และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ านห้ ว ยมะซาง จะดาเนินการสอบข้ อเขียน และสอบสั มภาษณ์ พร้อมประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สถานที่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง อาเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
- สอบข้อเขียน
50
- สอบสอบสัมภาษณ์
50
- ป ร ะ เ มิ น แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น /
50
แผนการจัดการเรียนรู้
รวม
150

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสอบสัมภาษณ์มากกว่า
อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดเรียงลง
มา ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการรายงานตัวทาสัญญาจ้างและจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง และเริ่มปฏิบัติ หน้าที่ ในจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานเพื่อทาสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ทา
สัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
ตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มีคะแนนรวมลาดับ
รองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูล การประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่าน
ในครั้งนี้และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนด ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบเพื่อเรียก
ให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างแต่ประการใด
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจาพนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ น ผู้ ขาดคุณสมบั ติตามที่ กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้ มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทัง้ สิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้นิ สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายเอนก กันหา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

10 มิถุนายน 2562
11 – 21 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562

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

เลขประจำตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
----------------------------------------

1 นิ้ว

1. ชื่อ …………………………………………………………..…… นามสกุล …………………..………………………….…….………..
สัญชาติ ………………………………………… เชื้อชาติ …………….…………………….ศาสนา ……………………..…………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…………………………..... อายุถึงวันรับสมัคร.……….………ปี
3. เกิดที่ตาบล ………………………………..… อาเภอ/เขต ……………..………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน ………………………………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ……….….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………………………………… ถนน …………………..………………ตาบล ………….……………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร………………………………………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………………………..…………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..………………………….….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..……………………………………..…………………………………………………..
7. 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
………………………………………
(…………….…………………………)

