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ประกาศโรงเรียนบ้านท่าช้าง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่งครูอัตราจ้าง
----------------------ด้วยโรงเรียนบ้านท่าช้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูนเขต 2 มีความ
ประสงค์จะรับ สมัค รบุค คลเพื่อคั ด เลือกเป็นลูก จ้างชั่วคราวในตาแหน่งครูอัตราจ้าง (ไม่ระบุสาขา
วิชาเอก) ด้วยงบบริจาคและเงินอุดหนุน จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการในตาแหน่งครู (ไม่ระบุสาขาวิชาเอก) จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 6,500 บาท รวมเงินสมทบประกันสังคม
2. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทาหน้าที่ด้านการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามและ
ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ท่มี ีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นเพศชาย / หญิง มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี ถึง 35 ปี นับถึงวันที่สมัคร
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
5. ไม่เป็นผู้ที่มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
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9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นๆ ของรัฐเว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น
11. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน หรือกฎหมายอื่น
หมายเหตุ
ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ
ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า (สาขาใดก็ได้)
2. เป็นผูท้ ี่มใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามที่ระบุในสัญญาจ้าง
4. มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศกึ ษาพัฒนาความรูค้ วามสามารถ
5. มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์
6. กรณีไม่สามารถสรรหาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อตามข้อ 1 – 5 ได้ ให้คณะกรรมการที่
โรงเรียนแต่งตัง้ เป็นผู้พจิ ารณาโดยอนุโลมได้ตามความเหมาะสม
4. การรับสมัคร
4.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อ ง
จังหวั ด ล าพู น ตั้งแต่วั นที่ 5 – 20 สิงหาคม 2562 ไม่ เ ว้นวันหยุดราชการ ติดต่อ สอบถาม
รายละเอียด ทางโทรศัพท์ 086-185-3136 (ครูคณิตา ณ น่าน), 08 -1724-0064 (ผอ.
นิพนธ์ ไชยเจริญ)
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดาขนาด1.5 × 1 นิว้ โดยถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
(5) สาเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่นใบสาคัญการสมรสใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 1 ฉบับ
(6) สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
*** ทั้งนี้ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับ รองสาเนาถูก ต้องและลงลายชื่อ
กากับด้วย
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4.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้ง
ยื่นหลักฐานการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ถือหลักฐานพร้อมตัวจริงมาแสดงในวันที่สมัคร ในกรณีที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครคัดเลือกตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ สาหรับ
ผูน้ ั้นจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆจากโรงเรียนไม่ได้
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท่าช้างจะประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในเดือน กันยายน
ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน และเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาพูนเขต 2 www.lp2.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการคัดเลือกโดยการ
6.1 สอบข้อเขียนแบบอัตนับ จานวน 5 ข้อ เป็นการแสดงข้อคิดและทัศนคติ ความรู้วิชาการ
ศึ ก ษาหรื อ วิ ช าชี พ ครู การมี ป ระสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ ด้ า นการจั ด การเรี ยน การสอนหรื อ การฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ความสามารถในการปฏิบัติงานและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
6.2 สอบสัมภาษณ์ ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
7. ตาราง และวัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือก
จะพิจารณาคั ด เลือ กในวันที่ 2 กั นยายน 2562 ตั้งแต่เ วลา 09.00 น เป็ นต้นไป ณ
โรงเรีย นบ้านท่าช้าง ตาบลหนองล่อง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ตามรายละเอียดดังนี้
วัน / เวลา
สอบสัมภาษณ์
2 กั นยายน 2562
เวลา 09.00 – 11.00
น..

รายการสอบ

สอบข้อเขียน
- แบบอัตนัย 5 ข้อ
สอบสัมภาษณ์ ประเมินแฟ้มสะสมผลงาน

คะแนน หมายเหตุ

50
50

เวลา 13.30 . เป็นต้นไป
รวมคะแนนทั้งสิ้น

100
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8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 เรียงลาดับคะแนนสูงสุดตามลาดับ
ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้มาสมัครก่อนเป็นลาดับที่ 1
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรีย นบ้านท่าช้างจะประกาศรายชื่ อผู้ ผ่า นการคั ดเลือกในวั นที่ 6 กั นยายน 2562
ณ โรงเรียนบ้านท่าช้าง เว็บไซต์ของโรงเรียน และเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
ประถมศึกษาลาพูนเขต 2 www.lp2.go.th
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเงื่อนไข
1) ผูผ้ า่ นการคัดเลือกจะต้องไปรายงานตัวและทาสัญญาจ้างที่โรงเรียนบ้านท่าช้าง ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2562 หากไม่ไปรายงานตัวและทาสัญญาตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์
2) การทาสัญญาจ้างปฏิบัติงาน จะทาสัญญาเป็นคราว ๆ ไปตามงบประมาณที่มี และผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอน

(นายนิพนธ์ ไชยเจริญ)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านท่าช้าง

เลขประจำตัวสอบ
...........................

รู ปขนาด

ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านท่าช้าง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2

34
ซม.

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...............................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน..............................พ.ศ..................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒกิ ารศึกษา...............................................วิชาเอก.......................................................................
จากสถานศึกษา ...............................................เมื่อวันที่...........เดือน........................พ.ศ.................
4. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ...............................................................................................................
5. อาชีพปัจจุบัน...................................................................................................................................
6. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต............................
จังหวัด.......................................................
7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที.่ ................ตาบล.......................อาเภอ.....................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................
8. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
9. ชื่อสามี/ภรรยา....................................................อาชีพ...................................................................
10. ชื่อบิดา........................................................ชื่อมารดา...................................................................
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนีถ้ ูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ................................................. ผู้สมัคร
(.....................................................)
วันที่.........เดือน......................พ.ศ................
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.
ได้ตรวจสอบเอกสารหลัก ฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
ประกาศณวั
ที่ 10 ธันวาคม บพ.ศ.
 มีคุ ณสมบั
ติครบถ้ วนนตามประกาศรั
สมัค2557
ร
 ขาดคุ ณสมบัติ

ลงชื่อ.........................................................ผู้รั บสมัคร
(..................................................)
(ลงชื่อ) ...............................................ผู้ตรวจสอบคุณสมบัติ
(.................................................)
.........../.............../...............

