ประกาศโรงเรียนบานโปงเทวี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจาง
*********************
ดวยโรงเรียนบานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย
สํ านั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
- ครูผูสอนวิชาเอก ดนตรี
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปบริบูรณขึ้นไป
2.4 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.5 ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.6 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. มีความรู ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. ถาสามารถพักในโรงเรียนไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
4. วิชาเอกดนตรี ถามีความสามารถดานวงโยธวาทิต จะพิจารณาเปนพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป ระสงคจะสมัครสอบคัด เลื อก ให ขอรับ ใบสมัครและยื่ นใบสมัครได ณ โรงเรียนบ านโป งเทวี
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไมเวน
วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-782111 , 081-7246499 (ผอ.อิ่นคํา ใจกันทะ)
085-8636896 (ครูสุดธิดา แสนชางไม)

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถามีจะพิจารณาเปนพิเศษ) พรอมฉบับจริง จํานวน ๑
ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
๕.2 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ
๐๙.๐๐ น. เปนตนไป
- แฟมผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๕๐
50

หมายเหตุ

100

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ า นโป ง เทวี จะดํ า เนิ น การสอบข อ เขี ย นและสอบสั ม ภาษณ ในวั น ที่ 12
พฤษภาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานโปงเทวี
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน
จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕61 ที่ เว็บไซตของ สพป.ชร.2

๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕61 รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัด ทําสั ญ ญาจางครั้งแรก จะยึด ถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบั ญ ชี ผูผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และ
ใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู
ผานการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผา นการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจ
สั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายอิ่นคํา ใจกันทะ )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานโปงเทวี

หมายเหตุ: สวัสดิการของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีที่พักใหฟรี
2. อาหารฟรี 3 มื้อ

ใบสมัคร
คัดเลือกครูอัตราทําหนาที่ครูผูสอน เลขที่........./..........
โรงเรียนบานโปงเทวี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนโรงเรียนบานโปงเทวี

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................ พ.ศ.๒๕61

