ประกาศโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ส านั ก งาน เข ต พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงรายเขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
ระดับปฐมวัย จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)
- ครูสอนเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชา เอกปฐมวัย ( เพศ หญิง เท่านั่น )
2.2 มีภูมิลาเนาอาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
2.3 คุณสมบัติอื่นๆนอกเหนือจากข้อ 2.1 – 2.2 ไม่รับสมัคร
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 17 – 20 กันยายน
และ วันที่ 24 – 26 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติม 086-1939202 ( ครูรัชนี ปัญโญใหญ่ ) ประธานคณะกรรมการ การคัดเลือกครูอัตราจ้าง
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 กันยาน ๒๕61

๗. วิธีการคัดเลือก
สมัคร พร้อม สัมภาษณ์
วัน เวลา
ตามวันเวลาที่ประกาศ

วิชาที่สอบ

- สัมภาษณ์
- แฟ้มผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๕๐
50
100

หมายเหตุ

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าข้าวเปลือก จะดาเนินการสมัคร พร้อม สอบสัมภาษณ์ ตาม ข้อ 3
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕61 รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1
พฤศจิกายน 2561
9.๒ การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ างครั้งแรก จะยึด ถื อประกาศรายชื่ อและการขึ้น บั ญ ชีผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
9.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
9.6 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา ยกเว้น ถูกเรียก บรรจุ
เป็นข้าราชการครู
๑0. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕61

(นายประผล อุ่นนันกาศ)
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