ศรีถ้อยสุ นทรราษฎร์ วิทยา
ตา
.....................................................
ศรี ถ้อ ยสุ น ทรราษฎร์ วิท ยา ต าบลศรี ถ้อ ย อ า

สั ง กัด

สานัก

บ
สอบคัดเลื อกบ ล
ล
ตา
ผูส้ อน
จา 1
อาศัยอานาจตามหนังสื อ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาลูกจ้างชัว่ คราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว ทาหน้าที่ครู ผสู้ อน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเข้าเป็ นครู อตั ราจ้างวิชาดังกล่าว ดังนี้
1. ตา
ดา
สาขาวิชาเอกปฐมวัย

จานวน 1 อัตรา

จา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท

2.
2.1 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไป ตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและบุคคลกรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2
บ
ต้องมีความรู ้พ้ืนฐานทางวิชาชี พครู ตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ. กาหนด หรื อหนังสื อคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ิแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็ จ
การศึกษา
2.3
บ
บ
43
บ
ลบ ล
. . 2546 ห
บ
บ
บ
บ
2.4
บ
3.

เวลา และสถานที่
บ

อาเภอ

ล
16 - 20 ตุลาคม 2560

4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

นา
สาเนาปริ ญญาบัตร พร้อมฉบับจริ ง
สา บ
บ
พร้อมฉบับจริ ง
บ
ล
(Transcript) พร้อมฉบับจริ ง
สา
บ บ พร้อมฉบับจริ ง
สา บ ประจาตัว
พร้อมฉบับจริ ง

ศรี ถ้อ ยสุ นทรราษฎร์ วิ ท ยา ต าบลศรี ถ้อ ย
ล
. 053 – 602722
จา
จา
จา
จา
จา
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1
1
1

บบ
บบ
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4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4.7 รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.8 ใบรับรองแพทย์

จา
1 ฉบับ
จานวน 2 รู ป

5. การยืน่ ใบสมัคร
5.1 ผูส้ มัค รต้องรั บและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรี ย นศรี ถ้อยสุ นทรราษฎร์ วิทยา และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ยไ์ ว้ใน
ใบสมัคร และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6.
เข้า บ ล

25 ตุลาคม 2560

ศรี ถอ้ ยสุ นทรราษฎร์

วิทยา ตาบลศรี ถอ้ ย อา
7. หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบคัดเลือก
ถ
วิชาเอกปฐมวัย
1. ด้ านความรู้
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
- ความรู ้เกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัย
- หลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้
2.ด้ านความสามารถทักษะเฉพาะ/บุคลิกภาพทัว่ ไป
- บุคลิกภาพ และความเป็ นผูน้ า
- ปฏิภาณไหวพริ บ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบตั ิ และทัศนคติการปฏิบตั ิงานและ
แรงจูงใจในการทางาน

100

ข้อเขียน

50

8. วันเวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ย นศรี ถ้อยสุ นทรราษฎร์ วิท ยา จะดาเนิ นการสอบข้อเขี ย นและสอบสัมภาษณ์ พ ร้ อมประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรี ยนศรี ถอ้ ยสุ นทรราษฎร์ วิทยา ตาบลศรี ถอ้ ย อาเภอ
แม่สรวย จังหวัดเชียงราย ดังตารางต่อไปนี้

30 ตุลาคม 2560
ล 09.00 .

-

บ
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9. เกณฑ์ การตัดสิ น การขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 60
ใน
กรณี ที่มีผสู ้ อบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ผทู ้ ี่มาสมัครก่อนเป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
9.2 จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือก ตามข้อ 9.1 เรี ยงลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งสุ ดลงมา ภายในวันที่
31 ตุลาคม 2560 นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี ผู้
ที่ได้รับการคัดเลื อกครั้งก่ อนเป็ นอันยกเลิ ก ตั้งแต่วนั ประกาศผลการสอบครั้ งใหม่และผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกจะถู ก
ยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังนี้
(1) ผูน้ ้ นั ได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผูน้ ้ นั ขอสละสิ ทธ์ในการจ้าง
(3) ผูน้ ้ นั ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขในการจ้ าง
10.1 กาหนดการดาเนิ นการจัดทาสัญญาจ้า ง ในวันที่ 1 พฤศจิ กายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนศรี ถอ้ ยสุ นทรราษฎร์ วิทยา รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่ มปฏิบตั ิงานในวันที่
1
พฤศจิกายน 2560
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้ งแรก จะยึดถื อประกาศรายชื่ อและการขึ้ นบัญชี ผูผ้ ่านการสอบคัดเลื อกตาม
ประกาศของโรงเรี ยนศรี ถอ้ ยสุ นทรราษฎร์ วิทยา ทั้งนี้ ให้ผสู ้ อบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่งครู ผสู ้ อน โดยยึดลาดับผูท้ ี่ได้คะแนนรวมสู งสุ ดในการคัดเลือกครั้งนี้ เป็ นผู ้
มีสิทธิ์ ทาสัญญาจ้าง หากผูท้ ี่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนสู งสุ ดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญา
จ้าง ตามวัน เวลาที่ กาหนด ถื อว่าสละสิ ทธิ์ ทางโรงเรี ยนขอสงวนสิ ทธิ์ ในการพิจารณาที่ จะเรี ยกผูม้ ี คะแนนรวม
ลาดับรองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรื ออาจมีการคัดเลื อกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น จึงเป็ นหน้าที่ของ
ผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่ อการขึ้นบัญชี ของผูส้ อบผ่านในครั้งนี้ และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนด ทั้งนี้ ทางโรงเรี ยนจะไม่ทาหนังสื อราชการแจ้งให้ทราบ เพื่อเรี ยกให้มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
แต่ประการใด

10.3 การจ้า งลู ก จ้า งชั่ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู ้ส อน ไม่ มี ข ้อ ผู ก พัน ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ ห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นพนักงานราชการ ลูกจ้างประจาหรื อข้าราชการ
10.4 ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็ น ผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู ้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไจและไม่มีสิทธิ์ เรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้ น
10

ตุลาคม . . 2560

ล
(
ผูอ้ า

ภิญโญ ยอดกระโทก )
ศรี ถอ้ ยสุ นทรราษฎร์วทิ ยา

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

ตา
ผู้สอน
ศรีถ้อยสุ นทรราษฎร์ วทิ ยา
ตาบลศรีถ้อย อาเภอแม่ สรวย จังหวัดเชียงราย
...............................................................…….......................
1. ชื่อ........................................นามสกุล.....................................สัญชาติ....................... เชื้อชาติ........................ ศาสนา..........................
2. เกิดวันที่......................... เดือน....................................พ.ศ........................ อายุถึงวันรับสมัคร..........................ปี ......................
3. เกิดที่ตาบล............................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด.......................................
4. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.......................................ออก ณ สานักงาน...........................เมื่อวันที่.........เดือน...................พ.ศ..........
5. ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.................ถนน............................................ตาบล.............................อาเภอ.............................
จังหวัด.................................................. เบอร์โทรศัพท์........................................................
6. สาเร็ จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน.............................................................................. ปี พ.ศ. .................... ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทาง
การศึกษา................................................วิชาเอก........................... มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถพิเศษ คือ...........................................
.................................................................................................................................................................................................................
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิทธิ
 สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รู ปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่นๆ........................................................................................................
 ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้อง และเป็ นความจริ ง
ทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ...................................................................................
( ................................................................................... )
วันที่ ......................................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูส้ มัครแล้ว ถูกต้อง

………………………………
(....................................................)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ........................................
คุณสมบัติถูกต้อง ……………………..……..
………………………………
(.........................................................)

