ประกาศโรงเรียนบ้ านสั นสลี
เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้ างรายเดือน
****************************************************
ด้วยทางโรงเรี ยนบ้านสันสลี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลื อกครู อตั ราจ้างรายเดื อน จํานวน ๑ อัตรา โรงเรี ยนจึงจะดําเนิ นการรั บสมัครสอบคัดเลื อกบุ คคล
เพือจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวทําหน้าทีครู ผูส้ อน อาศัยความตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ด่วนมาก ที ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ที ๒๙ / ๒๕๔๖ สัง ณ วันที ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื อง มอบอํานาจปฏิ บตั ิราชการแทน เกี ยวกับลูกจ้างชัวคราว
และเกณฑ์ และวิธีการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพือจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือนของโรงเรี ยนบ้านสันสลี ดังนี
๑. ตําแหน่ งทีจะดําเนินการสอบคัดเลือก เพือจ้ างเป็ นครู อัตราจ้ างรายเดือน อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(-หกพันบาทถ้วน-) จํานวน ๑ อัตรา สาขาใดสาขาหนึง ดังนี
๑.๑ สาขาภาษาไทย
๑.๒ สาขาภาษาอังกฤษ
๑.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี
๒.๑ เป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติ ตาม ม.๓๐ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
และทีแก้ไขเพิมเติม
๒๒ มีวฒ
ุ ิการศึกษาขันตํา ระดับปริ ญญาตรี ในสาขาทีกําหนด
๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตาม ม.๔๓ พรบ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
๒.๔ อายุไม่ตากว่
ํ า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่ เ ป็ นผู ้มี ก ายทุ พ พลภาพ จนไม่ ส ามารถปฏิ บ ัติ ห น้า ที ได้ ไร้ ค วามสามารถ หรื อ จิ ต ฟั นเฟื อน
หรื อไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๒.๗ ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าทีในพรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
โทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๒.๙ ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออกปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช

-๒๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัค รสอบคัด เลื อก ขอรั บ ใบสมัค ร และยืนใบสมัค รได้ที ห้อ งบริ ห ารโรงเรี ย นบ้า นสั นสลี
ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.ตังแต่ วันที ๒–๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที
โทร.๐๕๓-๗๘๑๗๒๙ , ผอ.สราวุธ พรมเทพ โทร.๐๘-๙๙๕๑๒๐๘๓ , ครู สายพิน สมฤทธิM โทร.๐๙-๓๓๐๗๖๖๐๒
๔. เอกสารและหลักฐานทีผู้สมัครสอบจะต้ องนํามายืนในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริ ญญาบัตร หนังสื อรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ งแสดงสาขาวิชาทีจะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 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 พร้อมฉบับจริ ง (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิว จํานวน ๒ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืนใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับ-ยืนใบสมัครสอบด้วยตนเอง ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานทีทีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ยไ์ ว้ใน
ใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชือในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีรับสมัคร
๖. การประกาศรายชื อผู้มีสิทธิ<เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื อผูม้ ีสิทธิM เข้าสอบคัดเลื อก ภายในวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องบริ หารโรงเรี ยน
บ้านสันสลี และทางหน้าเว็บไซต์สาํ นักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒: http://www.cri๒.go.th/th/
(หน้าข่าวประกาศรับสมัคร)
๗. วิธีการสอบคัดเลือก
ดําเนินการสอบคัดเลือก โดยวิธีสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ดังนี
๗.๑ ด้านความรู ้ (สอบข้อเขียน) คะแนน ๕๐ คะแนน ประกอบด้วย
๗.๑.๑ ความรู ้ความสามารถทัวไป
๗.๑.๒ ความรู ้เกียวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
, พรบ.ระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิ การ พ.ศ.๒๕๔๖ , พรบ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
และ พรบ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๗.๒ ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทัวไป (สอบสัมภาษณ์) คะแนน ๕๐ คะแนน

-๓๘. วัน เวลา สถานทีสอบ และรายการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้านสันสลี จะดําเนิ นการสอบคัดเลื อก และสั มภาษณ์ ในวันที ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานทีสอบคัดเลือกที โรงเรี ยนบ้านสันสลี หมู่ ๕ ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย ตามกําหนดการสอบ
ในตาราง ดังต่อไปนี
วัน / เวลา
วิชาทีสอบ
วันอังคาร ที ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - สอบข้อเขียน
ตังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็ นต้นไป - สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

หมายเหตุ

๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึนC บัญชี และการยกเลิกบัญชี การสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูท้ ีจะถื อว่าได้รับการคัดเลื อกต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือ ได้คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ ๖๐ โดยจะ
เรี ยงตามลําดับการสอบคัดเลือก จากผูไ้ ด้คะแนนสู งลงมา ในกรณี มีผไู ้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลําดับทีโดยให้ผทู ้ ีได้
คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยูใ่ นลําดับทีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะใช้วิธีการให้ผทู ้ ีมาสมัครก่อน
เป็ นผูท้ ีได้ลาํ ดับทีดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชือผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๙.๑ ภายในวันที ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตังแต่เวลา
๐๙.๐๐ น.เป็ นต้นไป ทีห้องบริ หารโรงเรี ยนบ้านสันสลี หมู่ ๕ ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชี ยงราย หรื อทาง
หน้าเว็บไซต์สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒ : http://www.cri๒.go.th/th/ (หน้าข่าวประกาศ
รับสมัคร) หรื อทาง E–mail : sansalee๔๒@gmail.com โดยเรี ยงตามลําดับจากผูท้ ีคะแนนรวมสู งลงมา และขึนบัญชี ไว้
ไม่เกิ น ๑ ปี นับตังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลื อก หากมีการสอบคัดเลื อกในตําแหน่ งเดี ยวกันครังใหม่ บัญชี ผูไ้ ด้รับ
การคัดเลื อกครังก่อนเป็ นอันยกเลิก ตังแต่วนั ทีประกาศผลการสอบคัดเลื อกครังใหม่ และผูท้ ีได้รับการคัดเลื อก จะถูก
ยกเลิกการขึนบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึง ดังนี
๙.๒.๑ ผูน้ นได้
ั รับการจ้างตามตําแหน่งทีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
๙.๒.๒ ผูน้ นขอสละสิ
ั
ทธิM ในการจ้าง
๙.๒.๓ ผูน้ นไม่
ั มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือนไขการจ้ าง
๑๐.๑ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกมาจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลา ๐๙.๐๐ น.เป็ นต้นไป
ณ โรงเรี ยนบ้านสันสลี หมู่ ๕ ตําบลสันสลี อําเภอเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั งแรก จะยึดถื อประกาศรายชื อและการขึ นบัญชี ผูผ้ ่านการสอบคัดเลื อกเป็ น
หนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิM มาจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดือนตําแหน่งครู ผสู ้ อนครังแรก และให้มารายงานตัว
ตาม วัน เวลา ที กํา หนด จึ งเป็ นหน้าที ของผูส้ มัค รที ต้องรั บ ทราบประกาศรายชื อ และการขึ นบัญชี ผูผ้ ่านการสอบ
คัดเลือก

-๔–
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รั บ การจัดทํา สั ญญาจ้า งเป็ นลู ก จ้า งชัวคราวรายเดื อ น ตํา แหน่ ง ครู ผูส้ อน ต้อ งไปรายงานตัว
เพือจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัวคราวรายเดือนตําแหน่งครู ผสู ้ อนตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิ ทธิM และ
ถูกยกเลิกประกาศรายชือ และการขึนบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครู อตั ราจ้างรายเดื อน ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื องทีจะนําไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลียนสถานภาพ
เป็ นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิ บตั ิหน้าทีครู ผูส้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าด
คุ ณสมบัติตามทีกําหนด หรื อมีความรู ้ ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสมผูม้ ีอาํ นาจในการจ้าง อาจสังเลิ กจ้าง
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงือนไข และจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ ทังสิ น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นทีสิC นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรื อบุคคลอืน จะคัดค้ านไม่ ได้ ไม่ ว่า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสราวุธ พรมเทพ)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านสันสลี

ปฏิทนิ การดําเนินการสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้ างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรี ยนบ้านสันสลี ลงวันที ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
****************************************************

วัน/เดือน/ปี

ขัCนตอนการดําเนินการ

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชือผูม้ ีสิทธิM สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทําสัญญาจ้าง
เริ มปฏิบตั ิงาน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑)

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

กลุ่มบริ หารงานบุคคล
โรงเรี ยนบ้านสันสลี สพฐ.
โทร. ๐๕๓-๗๘๑๗๒๙ หรื อ โทร. ๐๘-๙๙๕๑๒๐๘๓ หรื อ โทร. ๐๙-๓๓๐๗๖๖๐๒

หมายเหตุ

-ติดรู ป-

เลขที................../........................

ใบสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้ างรายเดือน
โรงเรี ยนบ้านสันสลี สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
****************************************************
๑. ชือ......................................นามสกุล....................................สัญชาติ ................เชื อชาติ...............ศาสนา...................
๒. เกิดวันที................ เดือน...................................พ.ศ....................อายุถึงวันสมัคร..............ปี ............เดือน.............วัน
๓. เกิดทีตําบล....................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.....................................................
๔. เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน........................................................... ออก ณ สํานักงาน...........................................
เมือวันที........เดือน............................พ.ศ...................บัตรหมดอายุวนั ที...........เดือน.........................พ.ศ.................
๕. ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที............................หมู่...............ซอย................................ถนน........................................................
ตําบล.............................อําเภอ...............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................
เบอร์ โทรศัพท์บา้ น...................................................เบอร์ โทรศัพท์มือถือ..................................................................
๖. สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดจาก......................................ได้รับวุฒิการศึกษา.................................วิชาเอก.............................
มีคุณวุฒิความรู ้พิเศษ คือ...............................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือนโรงเรี ยนบ้านสันสลี
๘. แนบหลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี
สําเนาปริ ญญาบัตร หรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิ
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาทะเบียนบ้าน
จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาหลักฐานการเปลียนชือ-ชือสกุล (ถ้ามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จํานวน ๒ รู ป

(ลงชือ)...................................................ผูส้ มัคร
(.................................................................)
ยืนใบสมัคร วันที...............เดือน......................................พ.ศ.........................

(ลงชือ)................................................ผูร้ ับสมัคร
(.............................................................)
............../..................................../........................

