ประกาศโรงเรียนบ้านร้องบง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
***********************
ด้วย โรงเรียนบ้านร้องบง ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักเขต
พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาเชีย งราย เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
สาขาวิชา/วิชาเอก ปฐมวัย อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ทั่ว ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรีท างการศึ กษา หรื อปริญ ญาตรีส าขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนดสาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนังสือรับ รองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครู ตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญ ญั ติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั ครสอบคัดเลื อก ให้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรียนบ้านร้ องบง
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2560 ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จานวน 1 ฉบับ
4.2ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
4.8 ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้ สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง ณ โรงเรียนบ้านร้องบงและต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๕.๒ ผู้ ส มั ครต้ องแจ้ งสถานที่ ที่ ส ามารถติด ต่อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ยนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60 ณ โรงเรียนบ้านร้อง
บง ตาบลเจดีย์หลวง อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
สมรรถนะ
1. ด้านความรู้
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัย
- หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้
2. ด้านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพ
- บุคลิกภาพและความเป็นผู้นา
- ปฏิภาณ ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะที่เหมาะสมกับงาน
- ทัศนคติและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม
100

วิธีการประเมิน
ข้อเขียน

50

สัมภาษณ์

๘. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นร้ อ งบงจะด าเนิ น การสอบข้ อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ์ พ ร้ อ มประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 ธันวาคม ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านร้องบง ตาบลเจดีย์หลวงอาเภอแม่
สรวย จังหวัดเชียงราย ดังตารางต่อไปนี้
วัน เวลา
4 ธันวาคม ๒๕60
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
10๐
50
๑๕๐

หมายเหตุ

๙. เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติงานรวมกันไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลสอบสัมภาษณ์มากกว่า
อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 8 ธันวาคม ๒๕60 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกัน ครั้งใหม่ บัญ ชีผู้ ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่ วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 3 มกราคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้องบง รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของโรงเรียนบ้านร้องบง ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานเพื่อทาสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นผู้ มี
สิทธิทาสัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับ ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อ
ทาสัญญาจ้าง ตามวัน เวลา ที่กาหนด ถือว่า สละสิทธิ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มี
คะแนนรวมลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป
ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบ
ผ่านในครั้งนี้ และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้
ทราบ เพื่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างแต่ประการใด
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ
(นายเสริมศักดิ์ รุ่งเรือง)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านร้องบง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านร้องบง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
..................................................
วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60
วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน ๒๕60
วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕60
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕60
วันที่ 8 ธันวาคม ๒๕60
วันที่ 3 มกราคม ๒๕61

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

เลขประจาตัวสอบ.............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านร้องบง
...................................................................

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..............................................
จังหวัด.................................................................... เบอร์โทรศัพท์......................................................................................
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน..............................................................................................................................ปี พ.ศ.......................
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา...................................................................................................วิชาเอก.........................................................
มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถพิเศษ คือ..............................................................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่นๆ........................................................................................................
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้องและ
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร...................................................................................
(...................................................................................)
วันที่......................................................................

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...........................................................
 คุณสมบัติถูกต้อง

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

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

(..................................................................)

(...........................................................)

