ประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่า
เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวท่าหน้าทีครูผู้สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
*********************
ด้ ว ย โรงเรี ย นบ้ า นฮ่ า งต่ า อ่ า เภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย ส่ า นั ก งานเขตพื้ น ที การศึ ก ษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ด้วยเงิน
อุดหนุนของโรงเรียน ท่าหน้าทีครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๑ อัตรา เพือให้การคัดเลือกต่าแหน่ง
ครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านฮ่างต่า จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ
เข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้
๑. ต่าแหน่งทีจะด่าเนินการสอบคัดเลือกเพือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ่านวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
- ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ่านวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผู้มีคุณสมบัติทัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
๒.๒ เป็ นผู้ไ ด้รั บวุ ฒิปริ ญญาตรีทางการศึกษา หรื อปริ ญ ญาตรีสาขาอืน ตามที ก.ค./ก.ค.ศ.
ก่าหนด ส่าหรับผู้สมัครทีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที ก.ค./ก.ค.ศ.
ก่าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
ส่าเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญ ญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิทีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
๓. วัน เวลา และสถานทีรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยืนใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า อ่าเภอเวียงป่าเป้า
จัง หวัด เชีย งราย หรือ ส่ง เอกสารใบสมั ครทางอี เ มล์ htschool5@gmail.com ตั้ ง แต่ วัน ที ๒๓ – ๓๐
เมษายน ๒๕61 เวลา 09.00 – 16.30 น. ไม่ เ ว้ น วั น หยุ ด ราชการ สอบถามรายละเอี ย ด
โทร ๐๙๓ – ๑๓๒๘๙๕๕

-๒๔. เอกสารและหลักฐานทีผู้สมัครสอบจะต้องน่ามายืนในวันสมัครสอบ
๔.๑ ส่าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึงแสดงสาขาวิชาทีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ส่าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๓ ส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ส่าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลียนชือ ชือสกุล (ถ้ามี)
จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จ่านวน ๑ รูป
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
จ่านวน ๑ ฉบับ
๔.๘ แฟ้มสะสมผลงาน
หมายเหตุ ส่าหรับคนทีส่งหลักฐานทางอีเมล์ให้น่ารูปถ่ายและเอกสารฉบับจริงมาในวันทีสอบคัดเลือกด้วย
๕. การยืนใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครคัดเลือกต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ทีสามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครพร้อมทั้งอีเมล์
๖. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ๒ พฤษภาคม ๒๕61 ตามช่องทาง ดังนี้
๖.๑ ประกาศผลทางเว็ปไซต์ http://www.cri2.go.th/
๖.๒ แจ้งผลโดยตรงทางอีเมลผู้สมัครและอีเมลของโรงเรียน
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน การสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน รวม ๑๐๐ คะแนน
๘. วัน เวลา และสถานทีสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านฮ่างต่า จะด่าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที ๔ พฤษภาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป สถานทีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านฮ่างต่า
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีทีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดล่าดับทีโดยให้ผู้ทีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล่าดับทีดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการทีโรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล่าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที ๘ พฤษภาคม ๒๕61 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก

-๓แต่ ห ากมี ก ารสอบคั ด เลื อ กในต่ า แหน่ ง เดี ย วกั น ครั้ ง ใหม่ บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กครั้ ง ก่ อ นเป็ น อั น ยกเลิ ก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต่าแหน่งทีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก่าหนด
๑๐. การจัดท่าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือนไขการจ้าง
๑๐.๑ ก่าหนดเวลาการด่าเนินการจัดท่าสัญญาจ้าง
- วันที ๑๐ พฤษภาคม ๒๕61 เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและท่าสัญญาจ้าง
๑๐.๒ การจัดท่าสัญญาจ้างครั้ง แรก จะยึดถือประกาศรายชือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท่าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราวรายเดือนต่าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้ มารายงานตัว ตามวัน เวลาที ก่า หนด จึง เป็ นหน้ าที ของผู้ส มัค รทีต้ อ งรับ ทราบประกาศรายชื อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ไ ด้ รับ การจั ดท่ า สัญ ญาจ้า งเป็ นลู กจ้ างชัวคราวรายเดื อ นต่ าแหน่ ง ครู ผู้ส อน ต้ อ งไป
รายงานตัวเพือจัดท่าสัญญาจ้างตามก่าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัวคราวต่าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนืองทีจะน่าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ่า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าทีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามทีก่าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ่านาจในการจ้าง
อาจสังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61
(นายชูชาติ ชัยศรี)
ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่า

ปฏิทนิ การด่าเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน ท่าหน้าทีครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านฮ่างต่า ลงวันที ๒๓ เมษายน ๒๕61
................................................................................
๒๓ – ๓๐ เมษายน 2561
2 พฤษภาคม ๒๕61
๔ พฤษภาคม ๒๕61
๘ พฤษภาคม ๒๕61
1๐ พฤษภาคม ๒๕61

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ท่าสัญญาจ้างและเริมปฏิบัติงาน
..............................................................................

ติดต่อสอบถาม
ผอ.ชูชาติ ชัยศรี
นางสาวสุภาพร พรหมธิ

โทรศัพท์ ๐๙๓ – ๑๓๒๘๙๕๕
โทรศัพท์ ๐๘๔ – ๑๗๕๕๓๘๒

เลขที........./..........

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชัวคราวรายเดือน
ปฏิบัตหิ น้าทีครูผู้สอน โรงเรียนบ้านฮ่างต่า
ส่านักงานเขตพืน้ ทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชือ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีต่าบล.................................อ่าเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขทีบัตรประจ่าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส่านักงาน ..............................
.....................................................เมือวันที……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
หมดอายุวันที……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ทีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู.่ ............. ถนน..................................ต่าบล......................................
อ่าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
E-mail ..................................................................................................................................................
๖. ส่าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชัวคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านฮ่างต่า

(ลายมือชือ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยืนใบสมัคร วันที ...............เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕61

