ประกาศโรงเรียนอนุบาลลาพูน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนอนุบาลลาพูน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐
*********************
ด้วย โรงเรียนอนุบาลลาพูน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต ๑ มีความประสงค์จะรับ
สมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๒ อัตรา
ดังนั้น อาศัยอานาจตามความในคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 1763/2556 สั่ง ณ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล : ลูกจ้างชั่ว คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ สมัครสอบ
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

จานวน ๒ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
ส าหรั บ ผู้ ส มัครที่มีวุ ฒิ ป ริ ญญาตรี ส าขาอื่ น จะต้อ งมีความรู้พื้นฐานทางวิช าชี พครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 มีความสามารถหรือผลงานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนอนุบาลลาพูน
ตั้งแต่วันที่ ๑8 – ๒๑ พฤษภาคม 25๖๐

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
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. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 25๖๐ ในเว็บไซต์ของโรงเรียน
อนุบาลลาพูน www.ablpn.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดย สอบสัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลลาพูน จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม 25๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลลาพูน
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม สัมภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ
๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ใน
ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม 25๖๐ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

-๓๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๒๓ พฤษภาคม 25๖๐ 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 วคราวรายเดื อ นต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อนครั้ ง แรก
และให้ ม ารายงานตั ว ตามวั น เวลาที่ ก าหนด จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งรั บ ทราบประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
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 การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลลาพูน

