ประกาศโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน ๒ อัตรา โรงเรียนจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๑ สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ สาขาวิชาเอกทั่วไป
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรี
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์ จะสมั ค รสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่ นใบสมัครได้ที่โรงเรีย นดงป่าส้าน
ใหม่เจริญ อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้ส มัค รต้องแจ้งสถานที่ที่ส ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อผู้มี สิท ธิ์เข้ าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

ณ ห้องพั กครู

-๓–
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ๑.สอบขัอเขียน
๒.สอบสัมภาษณ์
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
รวม ๑๐๐ คะแนน

๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้ ม ารายงานตั ว ตาม วั น เวลา ที่ ก าหนด จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งรั บ ทราบประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครู ผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง
ที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

-๔–
๑๐.๕ ผู้ไ ด้รับ การจ้า งปฏิบัติ หน้าที่ครูผู้ส อน ในกรณีระหว่ างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เ หมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสมบุญ เสาร์ปา )
ผู้อานวยการโรงเรียนดงป่าส้านใหม่เจริญ

งานบริหารบุคคล
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ
โทรศัพท์ ๐๘๔- ๓๖๓๑๗๓๕

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน
โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ.................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.......................เดือน.......................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด.................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
บัตรหมดอายุวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. .................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................................................วิชาเอก............................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สพป.ชร. ๒

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕๘

