ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้ างชั่วคราว
ตาแหน่ ง ครูผู้ส อน จานวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 สาขาวิชาเอกทั่วไป
จานวน
1
อัตรา
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท )
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุฒิ ป ริ ญ ญาตรีท างการศึ ก ษา หรื อปริญ ญาตรี ส าขาอื่ น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิ ชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีห นังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุส ภาออกให้ ห รือมีห นังสื อ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 ธันวาคม 2557 ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญ ญาบั ตรหนั งสื อรับรองคุณวุฒิ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ

4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้ส มัครจะต้องรับ และยื่ น ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายและทางเว็บไซด์ http://www.cri2.obec.go.th/th/
7. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรีย นบ้ านห้ ว ยหมอเฒ่ า จะดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสั มภาษณ์ ในวันที่ 15 ธันวาคม
2557 สถานที่ส อบคัดเลื อกโรงเรี ย นบ้ านห้ ว ยหมอเฒ่ า ตาบลเจดีย์ห ลวง อาเภอแม่ส รวย จั งหวัด เชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 15 ธันวาคม 2557
09.00 น. – 12.00 น.

วิชาที่สอบ
สอบข้อเขียน
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
2. ความรอบรู้
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครู
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
100
30
20
50
50

หมายเหตุ

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่มีลาดับที่การสมัครก่อนเป็นผู้ได้ลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกในลาดับที่ 1 เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ครู ผู้ ส อน จะได้ รั บ การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งและเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ในวั น ที่ 16 ธั น วาคม 2557
ณ โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
10.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และจะเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกในลาดับถัดไปแทน
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น ลู ก จ้ างประจ า/พนัก งานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ ใดประสงค์จะบรรจุเป็ น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

(นางสาวดอกรัก สมบัติหลาย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
**********************************
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

3 ธันวาคม 2557
3 – 11 ธันวาคม 2557
12 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557
15 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557
16 ธันวาคม 2557

-

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

**********************************

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
-----------------------------------------1. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทาการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
30 คะแนน
1.2 ความรอบรู้
20 คะแนน
1.3 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาชีพครู 50 คะแนน
2. การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
.................................................................

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยหมอเฒ่า
สพป.เชียงราย เขต 2
----------------------------------------

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 ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………..ผู้สมัคร
(…………………………………………………………)
วันที่ ………………/………………/…..…………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(………………………….……………………)

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

