ประกาศโรงเรียนบ้ านสิ บสอง
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เป็ นครู อตั ราจ้ าง ปฏิบัติหน้ าทีค่ รู ผ้ สู อน
*********************
ด้วยโรงเรี ยนบ้านสิ บสอง อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาเชี ยงรา เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัว่ ไปสอบคัดเลือกจ้างเป็ นครู อตั ราจ้าง ปฏิบตั ิหน้าที่
ครู ผสู้ อน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนมาก ที่ ศธ
๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ องมอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว
และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัว่ คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อน ดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง จานวน ๒ อัตรา
สาขาวิชาเอกทัว่ ไป (ไม่ จาเป็ นต้ องมีประสบการณ์ ) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ นผูม้ ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรื อมีหนังสื อรับรองสิ ทธิ ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรื อมีหนังสื อ
รับรองสิ ทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๓ เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด
๒.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัค รสอบคัดเลื อก ให้ขอรั บใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรี ย นบ้านสิ บสอง
อาเภอพาน จังหวัดเชี ยงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒ หรื อติดต่อ
โทร : o๘๙-๘๕๔-๓๑๘๓ , o๙๑-o๗o-๓๑o๓ ประกาศรับสมัครและรับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มีนาคม
๒๕๕๘ เป็ นต้ นไป ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้ นวันหยุดราชการ
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๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิฉบับจริ งพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรี ยน
บ้านสิ บสอง อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๗. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
หลัก สู ตรและวิธี ก ารรั บ สมัค รสอบคัดเลื อกบุ ค คลเพื่ อ จ้า งเป็ นครู อตั ราจ้าง ปฏิ บตั ิ หน้า ที่
ครู ผสู้ อน ความรอบรู้ความสามารถทัว่ ไป ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และการสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงราย เขต ๒ จะ
ดาเนินการสอบข้ อ เขียนและหรื อ สอบสั มภาษณ์ (ทั้ง นี้ ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่ ง อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจของ
สถานศึกษา) ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา o๙.oo น.เป็ นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก
ณ โรงเรี ยนบ้ านสิ บสอง อาเภอพาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ ตาม
กาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ภาค ก
สอบข้ อเขียน
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
๕๐
๑. ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
- ความรอบรู้
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป
๕๐
ภาค ข
สอบสั มภาษณ์
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9. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผูท้ ี่ จะถื อเป็ นผูผ้ ่านการเลื อกสรร จะต้องเป็ นผูท้ ี่ ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์
ผ่านแต่ละภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ โดยจะจัดลาดับที่เรี ยงจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งสุ ดลงมาตามลาดับ
ในกรณี ที่คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วธิ ี จบั ฉลาก
๑๐. การประกาศรายชื่ อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง อาเภอพาน จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง ขึ้นบัญชี ผผู ้ ่านการสรรหาและเลือกสรร
เป็ นเวลา ๑ ปี นับแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชี
๑๑. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ มารายงานตัว
๑๑.๑ การเรี ย กตัว ผูผ้ ่า นการเลื อ กสรรในครั้ งแรก ให้ ถื อ ว่า ประกาศขึ้ น บัญ ชี ผูผ้ ่า นการ
เลือกสรรเป็ นการเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ ได้รับการจ้าง ผูท้ ี่ผ่านการเลือกสรรในลาดับที่ ๑-๒ ให้มารายงานตัว ณ
โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็ นต้นไป
๑๑.๒ การเรี ยกตัวครั้งต่อไป หากมีตาแหน่งว่าง โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง จะเรี ยกตัว เรี ยงลาดับ
ที่ โดยวิธีส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูใ่ นใบสมัคร ก่อนวันรายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า ๑๕ วัน
๑๒. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผูผ้ า่ นการเลือกสรรในลาดับที่ ๑-๒ จะต้องมาทาสัญญาจ้าง
ภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายศุภชัย ทะน้อย)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านสิ บสอง

ณ โรงเรี ยนบ้านสิ บสอง
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ปฏิทนิ การเลือกสรรบุคคลเป็ นครู อตั ราจ้ าง ตาแหน่ ง ครู ผ้ ูสอน
โรงเรียนสิ บสอง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑

ประกาศรับสมัคร

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๒

รับสมัคร

๓

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการเลือกสรร

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๔

สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๕

ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการเลือกสรร

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๖

รายงานตัว

๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘

๗

จัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน

๒o พฤษภาคม ๒๕๕๘

๒๕ มีนาคม (เป็ นต้นไป)

หมายแหตุ
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ใบสมัครสอบครู อตั ราจ้ างทาหน้ าทีค่ รู ผ้ สู อน
โรงเรียนบ้ านสิ บสอง
----------------------------------------

เลขประจาตัวสอบ.....................

๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
๔. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
๕. ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
๖. สาเร็ จการศึกษาชั้นสู งสุ ดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิ์
สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมตั ิแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป
ทาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื่อผูส้ มัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูส้ มัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

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

