ประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 มี
ความประสงคจ ะรับสมัครบุค คลทั่ว ไปเพื่อ จัดจางเปนลูกจ างชั่วคราวทําหนาที่ค รูผูสอนจํานวน 2 อัต รา เพื่อ การ
คัดเลือกตํ าแหน งครูอัตราจ าง ดั งกลาวเปน ไปดว ยความเรีย บร อย โรงเรี ยนบานเหมืองงา จึ งประกาศรั บสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อเขาเปนครูอัตราจางวิชาดังกลาวขางตน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 2 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ 5,000 บาท (-หาพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
จํานวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกทั่วไป
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปน ผู มีคุณสมบั ติ ทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห งพระราชบัญญัติ ร ะเบีย บขาราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับ
ผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีส าขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิช าชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สําเร็จการศึกษา
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากร
ทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรั บรองสิท ธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมี หนังสือรั บรองสิทธิที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงค จะสมัค รสอบคัดเลือก ใหขอรั บใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบา นเหมือ งง า
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแตวันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2560
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพรอมฉบับจริง
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(ถายไมเกิน ๖ เดือน)
จํานวน ๑ รูป
๔.๗ ใบรับรองแพทย
จํานวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวในใบสมัคร
และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 1 มิถุนายน ๒๕๖0 ณ หองธุรการโรงเรียนบานเหมืองงา
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานเหมืองงา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ในวันที่ 5 มิถุนายน ๒๕60 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานเหมืองงา
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู ส อบผ านจะต องได ค ะแนนรวมกัน ไมน อยกว า ร อยละ๖๐ในกรณีที่ มีผู ได ค ะแนนรวมเทา กัน จะ
จัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะ
ใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 5 มิถุนายน ๒๕60 แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอน
เปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจางวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕60 รายงานตัวทําสัญญา
จางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เป นหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัด ทํา สัญญาจางเป นลูกจางชั่ว คราวรายเดื อนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการ
สอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย

-๓–

๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตอง
แจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณี
ใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
(นายธาดา ยาวังเสน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเหมืองงา

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบานเหมืองงา ลงวันที่ ๒6 พฤษภาคม ๒๕60
................................................................................
26 พฤษภาคม ๒๕60
29 - 31 พฤษภาคม
1 มิถุนายน ๒๕60
5 มิถุนายน ๒๕60
5 มิถุนายน ๒๕60
6 มิถุนายน ๒๕60

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

เบอรโทรศัพทติดตอ 096-7962836 , 082-7812834 , 087-1857345

มัครคัดเลือกครูอัตราจาง ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนบานเหมืองงา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 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 ..............................
.....................................................เมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบานเหมืองงา
๘. หลักฐานที่แนบใบสมัคร สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
ใบรับรองแพทย
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
อื่นๆ
สําเนาทะเบียนบาน
........................................................................
ขาพเจา ขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และขอความที่แจงในใบสมัครถูกตอง และ
เปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน .................พ.ศ.๒๕60
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว
ถูกตอง

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

เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
ขาดคุณสมบัติ เพราะ........................................
คุณสมบัติถูกตอง ……………………..……..
………………………………
(.........................................................)

