ประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านโป่ง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 1 อัตรา โรงเรียนจึง
จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง
มอบอานาจปฏิบั ติร าชการแทนเกี่ย วกับลู กจ้างชั่ว คราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลู กจ้าง
ชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1.1 ตาแหน่งครูผู้สอน
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
สาเร็จการศึกษา (สาหรับ ข้อ 1.1)
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (สาหรับ ข้อ 1.1)
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการโรงเรียน
บ้านโป่ง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 เว้นวันหยุดราชการ

-24. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ผู้สมัครไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านโป่ง หรือ www.cri2.obec.go.th
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านโป่ง จะดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562
สถานที่สอบคัดเลือกทีโ่ รงเรียนบ้านโป่ง ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ภาค ก
สอบข้อเขียน
09.00 น. – 10.00 น.
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป
40
หลักสูตรการสอบ
10.30 น. –11.30 น.
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
60
ตามบัญชีแนบท้าย
13.00 น. เป็นต้นไป
ภาค ข.
สอบสัมภาษณ์
50
ประกาศ
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการ สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

-39.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงสุด
ลงมา ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่
หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างใน วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา10.00 น.
– 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านโป่ง
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสมผู้มีอานาจ ใน
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายสัญญา ทะกัน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่ง

กลุ่มบริหารงานบุคลคล
โทร. 053-761500, 086-1843446
E-mail : Banpong103@gmail.com

- 4หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทาการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 60 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ( 40 คะแนน)
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.7 ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้และทักษะด้านภาษาจีน
ภาค ข การสอบสัมภาษณ์
50 คะแนน

.................................................................

ปฏิทินการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านโป่ง ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562
................................................................................
13 มิถุนายน 2562
17-21 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
25 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
1 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ( 09.00 – 15.00 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน
โรงเรียนบ้านโป่ง ตาบลโรงช้าง อาเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
………………………………………………………….
ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................................................................................
ออก ณ สานักงาน...................................................เมื่อวันที่…........เดือน...........................พ.ศ. .............
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป ใบรับรองแพทย์
ทาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน อื่น ๆ ..........................................
ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านโป่ง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.....................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

