ประกาศโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) อาเภองาว จังหวัดลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลาปาง เขต๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ น ผู้ได้ รับ วุฒิ ป ริญ ญาตรีท างการศึ กษา วิ ชา เอกภาษาอัง กฤษ มี ห นั ง สื อรับ รองคุ ณ วุฒิ ที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนั งสือรับรองสิท ธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนัง สือรับรองสิท ธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องภาษาต่างประเทศ
(อาคาร ๑๐๒ ปี) โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) อาเภองาว จังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน – ๗
ธันวำคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดรำชกำร

-๒๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 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 จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๑ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) อาเภองาว จังหวัดลาปาง หรือทาง www.anubanngao.ac.th
๗. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม) จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๑ ธันวำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบำลงำว
(ภำณุนิยม)
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ส อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่ มีผู้ไ ด้คะแนนรวมเท่ากั น
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภำยในวันที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก

-๓แต่ ห ากมี ก ารสอบคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง เดี ย วกั น ครั้ ง ใหม่ บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กครั้ ง ก่ อ นเป็ น อั น ยกเลิ ก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญ ชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็ น หนั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ์ ม าจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อนครั้ ง แรก
และให้ ม ารายงานตั ว ตามวั น เวลาที่ ก าหนด จึ ง เป็ น หน้ ำ ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งรั บ ทรำบประกำศรำยชื่ อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่ อ จั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งตามก าหนด ถ้ า พ้ น เวลาดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ และถู ก ยกเลิ ก ประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบั ติหน้ าที่ค รูผู้ สอน ในกรณี ระหว่างปี ง บประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายกฤิชติเดช ไชยแก้ว )
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนอนุบำลงำว(ภำณุนิยม) ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑
................................................................................
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
๒๖ พฤศจิกายน – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๑ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

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

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน
โรงเรียนอนุบำลงำว(ภำณุนิยม) สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำปำง เขต๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................ชื่อเล่น.....................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................................สาขา/วิชาเอก....................................................................
วุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวคือวุฒิการศึกษา ………………………....
จากสถาบันการศึกษา…………………………………………………………………………………………………………………
มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ..............................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน….เอกภาษาอังกฤษ….. โรงเรียนอนุบาลงาว(ภาณุนิยม)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ………………… พ.ศ. ๒๕๖๑

