ประกาศโรงเรียนบ้ านบวกเปา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้ างชั่ วคราวเพือ่ เป็ นครู ผ้ ูสอน
.........................................................
ด้วยโรงเรี ยนบ้านบวกเปา อาเภอสันทราย สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชี ยงใหม่
เขต ๒ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้างเป็ นครู ผสู้ อน
อาศัย ความตามพระราชบัญญัติระเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษา พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๒๗(๑) และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่ อง มอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารงานบุคคลลูกจ้างชัว่ คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นครู ผสู้ อน
๑.๑ สาขาวิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
๑.๒ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท)
๒. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เพศหญิงหรื อชาย มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุต้ งั แต่ ๒๑ ปี ขึ้นไป
๒.๓ มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา วิชาเอกภาษาไทย หรื อวิชาเอกวิทยาศาสตร์
๒.๔ มีใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พครู หรื อใบขออนุ ญาตประกอบวิชาชี พ (กรณี อยู่ในระหว่าง
ยืน่ คาขอใบประกอบวิชาชีพ)
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู
๒.๗ ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๒.๙ ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จ ะสมัค รเข้า รั บ สอบคัด เลื อ ก ให้ข อรั บ ใบสมัค รและยื่น ใบสมัค รได้ที่ โ รงเรี ย น
บ้านบวกเปา ตั้งแต่วนั ที่ ๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)

-๒–
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผสู้ มัครจะต้องนามายืน่ ในวันสมัคร
๔.๑ ปริ ญญาบัตรหรื อใบรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ ระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๕ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อใบขออนุ ญาตประกอบวิชาชีพ (กรณี อยูใ่ นระหว่างยืน่
คาขอใบประกอบวิชาชีพ) พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๗ ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน ๒ ฉบับ
๔.๘ รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๓ รู ป
๕.๙ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๑๐ เอกสารแฟ้ มสะสมงานแนะนาตัว (Portfolio) จานวน ๑ ชุด
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ และเบอร์ ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยนบ้านบวกเปาและ
ทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ www.cme๒.go.th
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านบวกเปา จะดาเนิ นการสอบคัดเลื อก ในวันที่ ๕ มิ ถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรี ยน
บ้านบวกเปา ตามกาหนดการสอบในตารางดังต่อไปนี้
วัน/เวลา
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

การสอบคัดเลือก

คะแนนเต็ม

- สาธิตการสอนตามสาขาวิชาเอก (วิชาภาษาไทย
ระดับชั้น ป.๑ – ๓ หรื อวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษา)
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง(สัมภาษณ์)

๑๐๐

๑๐๐

หมายเหตุ

-๓–
๘. เกณฑ์การตัดสิ นการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งลงมา
ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรี ยนบ้านบวกเปา และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ www.cme๒.go.th
๙. การทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ ให้ผูผ้ ่านการสอบคัดเลื อกมาจัดทาสัญญาจ้างในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านบวกเปา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
๙.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชี ผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
เป็ นหนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรกและให้
มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กาหนด จึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทราบประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชี
ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก
๙.๓ ผูไ้ ด้รับการทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนตามวัน/เวลาที่กาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๙.๔ การจ้างครู อตั ราจ้างโรงเรี ยนบ้านบวกเปาจะไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่ องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๙.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการ
จ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใดๆ
ทั้งสิ้ น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่วา่ กรณี ใดๆ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิทยา ไชยถาวร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านบวกเปา

ปฏิทนิ การดาเนินการสอบคัดเลือก
ลูกจ้ างชั่ วคราวปฏิบัติหน้ าที่ครู ผ้ สู อน
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านบวกเปา ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
................................................................................
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๖ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓ มิถุนายน ๒๕๖๑
๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบเข้ารับการสอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

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

1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของ
ตนเองและลงลายมื อ ชื่ อ ต่ อ หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ รั บ
สมัคร
2. ก่ อ นยื่ น ใบสมั ค ร จะต้ อ งตรวจสอบหลั ก ฐาน
ต่ า งๆ ให้ ค รบถ้ ว น ถู ก ต้ อ งและรั บ รองส าเนา
เอกสารทุกแผ่น
(เขียนตัวบรรจงด้วยปากกาลูกลื่น)

สมัครสอบกลุ่มวิชาเอก.............................
เลขที่ประจาตัวสอบ.................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านบวกเปา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒
.............................................................................................................................
๑. ชื่อ.....................................สกุล........................................ เลขประจาตัวประชาชน.........................................
เชื้อชาติ ...........................................สัญชาติ.........................................ศาสนา...............................................
สถานภาพ (โสด/สมรส/หม้าย/หย่าร้าง) ..............................................................
ชื่อคู่สมรส..............................................................อาชีพคู่สมรส......................................................................
๒. เกิดวันที่..............................เดือน................................................พ.ศ. .............................................................
อายุนับถึงวันสมัคร.................ปี...............เดือน...............วัน
๓. เกิดที.่ .................................................อาเภอ..............................................จังหวัด............................................
๔. บิดาชื่อ.......................................................................อาชีพ...............................................................................
๕. มารดาชื่อ...................................................................อาชีพ...............................................................................
๖. บิดามารดามีบุตรทั้งหมด จานวน...............คน ชาย............คน หญิง.........คน ข้าพเจ้าเป็นบุตรคนที่..............
๗. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................................ออก ณ สานักงาน ........................................
เมื่อวันที่………..……เดือน...................พ.ศ................หมดอายุวันที่........เดือน........................พ.ศ.......................
๘. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่....................ถนน.........................................ตาบล......................................
อาเภอ............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................
เลขหมายโทรศัพท์บ้าน...............................................เลขหมายโทรศัพท์มือถือ.................................................
๙. สาเร็จการศึกษาจาก...........................................................................................................................................
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