ประกาศโรงเรียนบ้านสันติวัน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตําแหน่ง ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรีย นบ้านสัน ติวัน ตั้งอยู่ห มู่ที่ 1 ตํา บลสัน ติสุข อําเภอพานจังหวัดเชีย งราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตําแหน่ง ครูผสู้ อน ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตําแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูผู้สอน
จํานวน 2 อัตรา
- สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร เอกประถมศึกษา, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
(พิจารณาเอกประถมศึกษาเป็นกรณีพิเศษ)
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด สําหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กําหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
สําเร็จการศึกษา
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
1) มีวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา, ภาษาไทย, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ฯลฯ
2) มี ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครูห รือหนังสือรับ รองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุส ภาหรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องผู้บริหาร
โรงเรียนบ้านสันติวัน หมูท่ 1ี่ ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2560
ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.089–8550623

-24. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุล (ถ้ามี)
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จํานวน 2 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.1 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านสันติวัน หมูท่ ี่ 1 ตําบลสันติสุข อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
วันเวลา
วันที2่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

สอบสัมภาษณ์
แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50
50
100

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านสันติวันจะดําเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันติวัน
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
1) ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
จัดลําดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันจะใช้
วิธกี ารสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ1) เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที2่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสันติวัน

-3แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นนไม่
นั้ ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื
ก ่อนไขการจ้าง
10.1 กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
มารายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็
างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรกและให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดื
วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิ
ยก กประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี
บเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายราชัน มานะกิจ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสันติวัน

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตําแหน่ง ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านสันติวัน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560
----------------------------------------------วันที่ 10 มีนาคม 2560

- ประกาศรับสมัคร

วันที่ 10 – 17 มีนาคม 2560

- รับสมัคร (09.00 – 15.00 น.)

วันที่ 20 มีนาคม 2560

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 21 มีนาคม 2560

- ดําเนินการคัดเลือก

วันที่ 21 มีนาคม 2560

- ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

- รายงานตัว/ทําสัญญาจ้าง

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

- เริ่มปฏิบัติงาน

ติดต่อสอบถาม
โทร. 089-8550623
------------------------------------

เลขประจําตัวสอบ..................
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
ตําแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านสันติวัน
--------------------------------------1. ชื่อ ……………………………………………………… นามสกุล ……………..…………..………………………..
สัญชาติ …………………………… เชื้อชาติ ……………….………….ศาสนา …………..……………………
2. เกิดวันที่ …………..……. เดือน…………………..………….พ.ศ….……….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………………ปี
3. เกิดที่ตําบล ………………..……………… อําเภอ/เขต ……………………….………….จังหวัด …………………………………..
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ………………………………………….………………………………………………………………….
ออกณสํานักงาน ………………………………………...…………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………...
5. ที่อยูป่ ัจจุบันเลขที่ ……………………… ถนน ……………..…………………ตําบล …………………………..……………………
อําเภอ/เขต …………………….………… จังหวัด ……………….……………เบอร์โทร………………………..…….……………..
6. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………….…………………………………………ปีพ.ศ………..…………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………………….. วิชาเอก ……………………..……...................……………..
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ ………………………………………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจานวน 2 รูป
สําเนาทะเบียนบ้าน
สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
อื่นๆ ...................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………….…………………………)
วันที่ …………………………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า
ถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติเพราะ............................................
………………………………………
คุณสมบัติถูกต้อง
(……………………………………)

