ประกาศโรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู ผสู ้ อนเอกปฐมวัย(งบอุดหนุนรายหัว)
*********************
ด้วยโรงเรี ย นบ้า นท่ า มะโอ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต ๒
มีค วามประสงค์จะดาเนิ นการรับ สมัครสอบคัดเลื อกบุ คคล เพื่ อจ้างเป็ นลู ก จ้า งชั่วคราวทาหน้าที่ ครู ผูส้ อน
ระดับ ปฐมวัย ด้วยเงินอุดหนุ นรายหัวนักเรี ยน อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ องมอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และหลัก เกณฑ์วิธี ก ารบริ หารงานบุ คคล : ลู ก จ้า งชั่วคราว ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือ กบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่
ครู ผสู้ อน ระดับ ปฐมวัย ดังนี้
๑. ชื่ อตาแหน่ ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้ างงาน
ชื่อตาแหน่ ง ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
วิชาเอก
ปฐมวัย
ขอบข่ ายงานทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
(๑) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเตรี ยมความพร้อมผูเ้ รี ยน ในระดับ ปฐมวัย และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ ตามหลักสู ตรของโรงเรี ยน และมาตรฐานการศึกษา
ในระดับ ปฐมวัย
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(๓ )ปฏิบตั ิงานด้านวิชาการ ในระดับ ปฐมวัย ของโรงเรี ยน
(๔) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน ในระดับ ปฐมวัย
(๕) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่ วมกันพัฒนานักเรี ยน
ตามศักยภาพ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพื่อนามาพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
(๗) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่ผอู้ านวยการโรงเรี ยนบอบหมาย

-๒อัตราจ้ าง
ค่ าจ้ าง
ระยะเวลาจ้ าง

จานวน
๑
อัตรา
เดือนละ
๗,๕๐๐
บาท
ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๒. คุณสมบัติทวั่ ไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง ของผูม้ ีสิทธิ์ สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ ไม่เป็ นผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดี
จนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณรหรื อนักพรต หรื อนักบวช
(๙) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ผทู ้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการ
พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของส่ วนราชการส่ วน
ท้องถิ่น
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
(๑) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลกรทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(๒) เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรื อ ก.ค.
รับรอง และกาหนดเป็ นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิประกอบวิชาชีพ

-๓๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา สถานทีร่ ับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ หมู่ที่ ๘
ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วนั ที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เว้น
วันหยุดราชการ
๓.๒ หลักฐานทีต่ ้ องยืน่ พร้ อมใบสมัคร
๑. รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน จานวน ๑ รู ป
๒. สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อสาเนาหนังสื อรับรองวุฒิ สาเนาแสดงผลการเรี ยน จานวนอย่างละ
๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัคร
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสื อ
รับรองคุณวุฒิหรื อคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิ
ประกาศนียบัตร ซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันปิ ดรับสมัครมายืน่ แทนได้
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. ใบรับรองแพทย์ซ่ ึ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๕. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผูส้ มัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณี ที่ชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๖. สาเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ วา่ มีสิทธิ ประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๖ จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับและ
นาหลักฐานฉบับจริ งมาแสดงในวันทาสัญญาด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารั บการเลื อกสรรจะต้องรั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและรั บรองตนเองว่า เป็ น
ผูม้ ี คุณสมบัติทวั่ ไปและคุ ณสมบัติเฉพาะสาหรั บตาแหน่ งตรงตามประกาศรั บ สมัครจริ ง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า งๆ ในใบสมัค ร พร้ อ มทั่ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมัค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัคร
สอบอั น เป็ นผลให้ ผู ้ ส มั ค รสอบไม่ มี สิ ทธิ สมั ค รสอบตามประกาศรั บ สมั ค รดั ง กล่ า ว ให้ ถื อว่ า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็ นโมฆะ สาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิ ทธิ ประโยชน์ใดๆ มิได้

-๔๔. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิเข้ ารับการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒
ณ โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ และทางเวปไซท์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
www.cri2.obec.go.th หรื อ bantamao2007@gmail.com
๕.หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกสรร
ผูส้ มัครต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ ดังนี้
๑. ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ระดับ ปฐมวัย
๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. สอบสัมภาษณ์/แฟ้ มสะสมงาน(ถ้ามี)
วัน/เวลา
การสอบและประเมินฯ
คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
วันที่ ๑-๑๐เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัคร
วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ๑.สอบ ความรู้ความสามารถ
๔๐
สอบข้อเขียน
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น. เป็ นต้น
ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ ระดับ
ไป
ปฐมวัย
๑๐
สอบข้อเขียน
๒. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็ก
๕๐
สัมภาษณ์
ปฐมวัย
๓. ประเมินสมรรถนะ
(สัมภาษณ์)
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศผลสอบ
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง
๖. วัน เวลา และสถานทีเ่ ข้ ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ จะดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ และประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการ
สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ และประเมินแฟ้ มสะสมงาน (ถ้ามี) ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ ณ
โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ
๗. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่ถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการคัดเลือก จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับคะแนนประเมินความรู้ ความสามารถ และ
สมรรถนะ โดยมีคะแนนรวมไม่ต่ากว่า ๖๐ คะแนน
ทางโรงเรี ยน จะจัดลาดับ จากผูท้ ี่ได้คะแนนสู งสุ ด เป็ นลาดับที่ ๑ และผูท้ ี่ได้คะแนนรองลงไป เป็ น
ลาดับถัดไป หากผูเ้ ข้าสอบมีคะแนนเท่ากัน ให้จดั ลาดับผูท้ ี่ได้คะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าก่อน
๘. การประกาศผลการคัดเลือก และการขึน้ บัญชี รายชื่ อผู้ผ่านการคัดเลือก

โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรรครู อตั ราจ้าง ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๒ ณ โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ และทางเวปไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
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-๕๙. การขึน้ บัญชี ผ้ ผู ่ านการคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ จะขึ้นบัญชี รวมผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมาตามลาดับ เป็ นเวลา ๑ ปี
๑๐. การรายงานตัว และทาสั ญญาจ้ าง
ทางโรงเรี ยน จะเรี ยกผูท้ ี่สอบได้ลาดับที่ ๑ เข้ารายงานตัว และทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัว ทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ดังกล่าว
ข้างต้น ถือว่าสละสิ ทธิ์ ทางโรงเรี ยนจะเรี ยกผูท้ ี่สอบได้ลาดับถัดไป เข้าทาสัญญาจ้างต่อไป
๑๑. การจัดทาสั ญญาจ้ าง
๑. ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก จะต้องไปรายงานตัวที่โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ และทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลาที่
กาหนด หากไม่ไปรายงานตัวและทาสัญญาตามกาหนดถือว่าสละสิ ทธิ์
๒. ผูร้ ับจ้าง จะต้องเริ่ มปฏิบตั ิงาน ตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วนั ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลาการ
จ้าง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๓. การจ้างครู ตามโครงการนี้ ถือเป็ นอัตราจ้างลูกจ้างชัว่ คราว จะไม่มีขอ้ ผูกพันที่จานาไปสู่
การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา หรื อพนักงานราชการ หรื อ ข้าราชการ
๔. ผูร้ ับจ้าง จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบ
พบว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสัง่ จ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว หรื อ เลิกจ้างแล้วแต่กรณี
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้ น
ผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ
ตาบลจอมหมอกแก้ว อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย หรื อทางโทรศัพท์ (ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน)
หมายเลข ๐๘๔-๔๘๑๙๑๙๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

(นายชัชวาล ปัญญาไชย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านท่ามะโอ

เลขประจาตัวสอบ...........................

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ งครู อตั ราจ้ าง ปฐมวัย(งบอุดหนุนรายหัว)
โรงเรียนบ้ านท่ ามะโอ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................อายุ...........ปี ..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา ..............................................................เมื่อวันที่...........เดือน..................................พ.ศ.............
4. ความรู ้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................................
5. อาชีพปัจจุบนั ..........................................................................................................................................................
6. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต....................
จังหวัด.......................................................
7. ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่.......................หมู่ที่.....................ตาบล.......................................อาเภอ..................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................................โทร......................................................
8. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
9. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................................อาชีพ..............................................................
10. ชื่อบิดา...........................................................................................ชื่อมารดา.........................................................
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่ งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริ ญญาบัตร/วุฒิบตั ร/ใบสุ ทธิ /ระเบียนแสดงผลการเรี ยน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อสาเนาหนังสื อรับรองสิ ทธิ์ จากคุรุสภา
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................)
.............../...................../.................

ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(...............................................................)
................/............................/.................

