ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
.......................................
ตามที่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศรับสมัครลงวันที่
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และครบกาหนดการรับสมัครในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้นโดยปรากฏว่า ตาแหน่ง
ครูผู้สอนสาขาปฐมวัยไม่มีผู้ยื่นใบสมัครนั้น
เพือ่ ให้ทางโรงเรียนได้สาขาวิชาเอกตรงตามทีต่ อ้ งการจึงเปิดโอกาสให้ผทู้ ส่ี นใจและประสงค์จะยืน่ ใบสมัครใน
ตาแหน่งดังกล่าวโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซจึงขยายเวลาการประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งดังกล่าวตามประกาศ
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ออกไปอีก จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทา
หน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซตาบลป่าแดด
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 13 – 19 กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามวัน เวลาไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง
หรือดาวน์โหลดได้ที่
data.boppobec.info/emis/schooldataห้วยหญ้าไซ (ข่าวประชาสัมพันธ์) ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ และต้อง
กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกและวัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 2๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องสานักงาน โรงเรียนบ้าน
ห้วยหญ้าไซอาเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายหรือดูได้ที่ data.boppobec.info/emis/schooldataห้วยหญ้าไซ (ข่าว
ประชาสัมพันธ์)
๗. วิธีการคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
๒4 กรกฎาคม ๒๕๖๐
ภาค ก
(100)
เวลา ๐๙.๐๐ – 10.00 น.
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
50
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวอุดมการณ์ของความเป็นครู
และมาตรฐานการศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา
ภาค ข
เวลา 10.00 – 11.00 น.
1.2 ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก
50
เวลา 11.10 - 12.00 น.

ภาค ค
1.3 สอบสัมภาษณ์
- บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นา
- ปฏิภาณไหวพริบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- คุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่จะปฏิบัติ
- ทัศนคติการปฏิบัติงานและแรงจูงใจในการทางาน
รวม

(50)
50

150

๘. วัน เวลา ดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จะดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒4 กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านบ้านห้วยหญ้าไซตาบลป่าแดดดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
๒4 กรกฎาคม ๒๕๖๐
- สอบข้อเขียน
100
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์
50
รวม
150

9.ประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายจะประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกในวันที่
25 กรกฎาคม 2560 ณสานักงานของโรงเรียบ้านห้วยหญ้าไซหรือดูได้ทdี่ ata.boppobec.info/emis/schooldata
ห้วยหญ้าไซ (ข่าวประชาสัมพันธ์)
10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
10.๑ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันอีก จะใช้วิธีการให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่ได้ลาดับที่ดีกว่า
10.๒จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๐.๑ภายในวันที่25กรกฎาคม๒๕๖0โดยเรียงตามลาดับจาก
ผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา และขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และ
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓ ) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
-วันที่ 31 กรกฏาคม ๒๕๖0รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๑.๒การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตามประกาศของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านเกณฑ์การคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อ ทาสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน โดยยึดลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดในการคัดเลือกครั้งนี้เป็นผู้มีสิทธิ์ทา
สัญญาจ้าง หากผู้ที่มีผลการคัดเลือกตามลาดับที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามประกาศไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง
ตามวัน เวลาที่กาหนด ถือว่า สละสิทธิ์ ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาที่จะเรียกผู้มีคะแนนรวมลาดับ
รองลงมาเพื่อทาสัญญาจ้าง หรืออาจมีการคัดเลือกใหม่ตามความเหมาะสมต่อไป ดั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบข้อมูลการประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีของผู้สอบผ่านในครั้งนี้ และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะไม่ทาหนังสือราชการแจ้งให้ทราบ เพื่อเรียกให้มารายงานตัวเพื่อ ทาสัญญาจ้างแต่ประการใด
๑๑.๓การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑
๑.๔ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

( นายสงคราม มังคะละ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือนสาขาวิชาเอกปฐมวัย
ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ๒๕60
ที่
1
2
3
4
5
6

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

วัน/เดือน/ปี
3 – 5 กรกฎาคม ๒๕๖๐
13 – 1๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
20
กรกฎาคม ๒๕๖๐
24
กรกฎาคม ๒๕๖๐
25
กรกฏาคม ๒๕๖๐
31
กรกฏาคม ๒๕๖๐

ติดต่อสอบถามได้ที่ 052 – 029342,095 –698 – 1359 (ฝ่ายบริหารงานบุคคล)

หมายเหตุ

เลขประจาตัวสอบ………………
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
๑. ชื่อ........................................................................... นามสกุล................................................................................
สัญชาติ ..............................................เชื้อชาติ........................................ศาสนา...................................................
๒. เกิดวันที่............................... เดือน...................................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร................................ปี....................................................เดือน..................................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล......................................อาเภอ........................................................จังหวัด.........................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน............................................................. ออก ณ สานักงาน ……..............................
.....................................................เมื่อวันที…………….........เดื
่
อน...............................................พ.ศ..............................
หมดอายุเมื่อวันที…่ ……......................เดือน.................................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่...............................ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย………..…….......................
์
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..................................................................ปีพ.ศ...........................................................
ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.............................................................ประสบการณ์ทางาน................................................
๗. หลักฐานที่ใช้แนบในการสมัคร
( ) สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
( ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
( ) ใบรับรองแพทย์
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร……………………………………………
(………………………………………………..)
วันที่…………………………………………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
กรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติเพราะ…………..……………..
 คุณสมบัติถูกต้อง ……………………………
ลงชื่อเจ้าหน้าที…่ …………………………………………
ลงชือ่ เจ้าหน้าที่ ……………………………………………
(………………………………………………..)
(………………………………………………..)
วันที่…………………………………………
วันที่ …………………………………………

