ประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าบงท้ าวแก่นจันทน์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่ วคราวตาแหน่ งครู พเี่ ลีย้ งเด็กพิการเรียนร่ วม
ด้วยโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ อาเภอแม่สรวย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อจัดจ้างเป็ น
ลูกจ้างชัว่ คราว ตาแหน่งครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ จานวน ๑ อัตรา โรงเรี ยนจึงจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสื อสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/
๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว
และเกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัว่ คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือก (อัตราค่าจ้างเดือนละ๙,๐๐๐ บาท )
จานวน ๑ อัตรา (ตั้งแต่วนั ที่ ๑o มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิทางการศึกษา ไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5 หรื อ ม.6) หรื อ
วุฒิทางการศึกษาอื่นไม่ต่ากว่านี้ ขึ้นไป
๒.๓ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนบ้านป่ าบง
ท้าวแก่นจันทน์ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ วันที่ ๒ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในเวลาราชการ ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาใบประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕, ม.๖) หรื อสาเนาใบ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรื อสาเนาใบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ปกศ.) หรื อสาเนา
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสู ง (ป.กศ.สู ง) หรื อสาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)

หรื อสาเนาปริ ญญาบัตร(Transcript) ที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวน ๑ ฉบับ
โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษาและได้รับการอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิไม่หลังวันเปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย คือ
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๗. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสู ตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่
ครู พี่เลี้ยงเด็กพิการ ปรากฏในรายละเอียดของหลักสู ตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ จะดาเนินการสอบ และสอบสั มภาษณ์ ในวันที่ ๙ มิถุนายน
๒๕๕๙ ณ หอประชุมโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
ทดสอบความรู้ ความสามารถทัว่ ไป
๕o
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

สั มภาษณ์

๕o
รวม

๑๐๐

๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนผลการสอบในภาคทดสอบความสามารถ มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วธิ ี การ สุ่ ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรี ยนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนน
รวมสู งสุ ดลงมา ในวันที่ ๑o มิถุนายน ๒๕๕๙ พร้ อมรายงานตัวเข้ าปฏิบัติหน้ าที่
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนิ นการจัดทาสัญญาจ้างทางโรงเรี ยนจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี ผผู ้ า่ น
การสอบคัดเลือก เป็ นหนังสื อ เรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู พี่
เลี้ยงครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู พี่เลี้ยง ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู้ อน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัว่ คราวตาแหน่ง ครู พี่เลี้ยง ไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุ
หรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผพู้ ี่เลี้ยง ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู ้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้ น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่น
จะคัดค้าน หรื อร้องเรี ยน ไม่ได้ ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายเกษม ดวงงาม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ างครู พเี่ ลีย้ งเด็กพิการเรี ยนร่ วม
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
................................................................................
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒ – ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑o มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเละทาสัญญาจ้าง และเริ่ มปฏิบตั ิงาน

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

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ างชั่ วคราว ตาแหน่ งครู พเี่ ลีย้ งเด็กพิการเรียนร่ วม
โรงเรียนบ้ านป่ าบงท้าวแก่นจันทน์ สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
เลขประจาตัวสอบ..................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.......................อายุ.............ปี ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา............................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา ...........................................................เมื่อวันที่..........เดือน......................พ.ศ...............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อาเภอ.....................จังหวัด.....................
6. ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่...........หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณี ย.์ ...........................โทร...........................................
7. สถานภาพ
 โสด  สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกให้เมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ..............
หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..................
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่ งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบวุฒิบตั รหรื อใบสุ ทธิ หรื อปริ ญญาบัตร
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็ นความจริ งทุกประการ หากข้อความไม่เป็ นความจริ งข้าพเจ้าจะไม่เรี ยกสิ ทธิ ใด ๆ
ทั้งสิ้ นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.........................................................ผูส้ มัครสอบ
(....................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผูส้ มัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ..............................................
(.........................................................)
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

