ประกาศโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
**********************************************
ด้วย โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้างสอน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ
04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับ
หนั ง สื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 4 ที่ ศธ 04046/3865 ลงวั น ที่
28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่ อสรรหาและเลือกสรรลูกจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างสอน (วิชาเอกปฐมวัย) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
ครูอัตราจ้างสอน (วิชาเอกปฐมวัย)
อัตราว่าง
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน
๗,๐๐๐ บาท/เดือน (เมื่อพ้นทดลองงาน 6 เดือน ปรับค่าจ้างสูงขึ้น)
ลักษณะการจ้าง
โดยวิธีการจ้างเหมา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๑.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒.๑.๓ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๑.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
๒.๑.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๑.๖. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
๒.๑.7 ไม่เคยเป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครู
/3. การรับสมัคร

๓. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – ๑5 มกราคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. การยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐานในการสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามแบบฟอร์ม
ที่โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง กาหนด โดยกรอกข้อความให้ครบถ้วนพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร
ดังนี้
๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)
๔.๒ ปริญญาบัตร และใบรายงานผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษาออกให้โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาไว้
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
๔.6 สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)
๔.7. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖
เดือนและถ่ายครั้งเดียวกันจานวน ๑ ใบ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ลงนามรับรองสาเนาด้วยตนเอง หากตรวจสอบภายหลังว่า
เอกสารหลัก ฐานต่า งๆที่ นามาสมัค รเป็น เอกสารเท็ จหรื อปลอม ให้ถื อว่ า ผู้ นั้น ขาดคุณ สมบั ติม าตั้ง แต่ ต้ น
และจะไม่ได้รับการพิจารณา จัดจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆหรือเรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
๕. วิธีการสรรหาและเลือกสรร
๕.๑ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
วัน เวลา สถานที่ ภายในวันที่ ๑6 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
๕.๒ สอบคัดเลือกในวันที่ ๑7 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง โดยสอบในวิชาต่างๆ
ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
๑7 มกราคม 2562
09.00 น. – 10.30 น.

- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

50 คะแนน

10.30 น. – 12.00 น.

- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

50 คะแนน

การประเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

๖. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบรวมทุกวิชา ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ลาดับที่ดีกว่า
/7. การประกาศรายชื่อ

๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก 18 มกราคม 256๑ ณ โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง
ตาบลตับเต่า อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
๘. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง จะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 21
มกราคม 2562 ถึ ง 31 มี น าคม 2562 ส่ ว นในปี ง บประมาณต่อ ไป เมื่ อ ได้รั บ การจั ด สรรงบประมาณ
และผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินก็จะต่อสัญญาจ้างให้ต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2562

ลงชื่อ
( จ่าเอกวิเศษศักดิ์ สายโท )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแผ่นดินทอง

รูปถ่ายขนาด
๑ x ๑.๕ นิ้ว
ใบสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
เลขประจาตัวสอบ........................
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)..................................................................................................................
สัญชาติ...............................................เชื้อชาติ...............................................ศาสนา...........................................
2. เกิดวันที่................เดือน..............................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา..........................................................วิชาเอก.............................................................................
จากสถานศึกษา .................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................จังหวัด...............
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่..............................หมู่ที่................ตาบล....................................อาเภอ..........................
จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย  หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. เบอร์โทรศัพท์..............................................................................
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
เข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิ
ใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. วันที.่ ...........เดือน.............................พ.ศ. ..................

