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ประกาศโรงเรียนบ้านหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
...........................................................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านหลวงจะดาเนินการคัดเลือกครู ที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเข้าร่วมโครงการครู ผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จานวน ๑ อัตรา ค่าตอบแทน ๑๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ด
พันบาทถ้วน) ต่อเดือนหรือตามที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอน โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ปี ง บประมาณ 2562 จ านวน 1 อั ต รา ค่ าตอบแทนเดื อ นละ 17,000 บาท ระยะเวลาการจ้ า ง เริ่ ม 15
พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 ยกเว้น เดือนเมษายน 2562
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็ น ข้าราชการครู ในสั ง กัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกษียณอายุ
ราชการไปแล้ว
2.2 มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่
คุรุสภากาหนด
2.3 มีประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร
2.4 มีสุขภาพร่างรายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
2.5 ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางการราชการ
3. วัน เวลา การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหลวง
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น.
ในวัน และเวลาราชการ
4. เอกสารหลักฐานทีต่ ้องยื่นพร้อมใบสมัครใช้ประกอบการสมัคร
1. สาเนา ก.พ.7
จานวน 1 ชุด
2. สาเนาปริญญาบัตร หรือระเบียนแสดงผลการเรียน
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับ
สมัคร) ขนาด 1 นิ้ว
จานวน 1 รูป
6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ถึงวันที่รับสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
7. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
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ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และต้องกรอกรายละเอียด ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในวันที่มาสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหลวง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านหลวง หรือทาง เว็บไซต์
www.blschool.ac.th
6.การคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหลวง จะดาเนินการคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาเอกที่ต้องการ ประสบการณ์สอน ในสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ประสบการณ์สอนใน
เขตพื้นทีป่ ฏิบัติงานที่จะจัดจ้าง สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตโดยพิจารณาจากหลักฐานการรับสมัครเป็นสาคัญ
การพิจารณาคัดเลือกของโรงเรียนบ้านหลวง ให้ถือเป็นที่สุด
7. การประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหลวง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านหลวง หรือทาง เว็บไซต์ www.blschool.ac.th และจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัว
และทาสัญญาจ้างในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 หากไม่มารายงานตัวตามกาหนดถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกลาดับต่อไป
8. การดาเนินการจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง เริ่ม 19 พฤศจิกายน 2561 – 30 กันยายน 2562 ยกเว้น เดือนเมษายน
2562 โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป ดังนี้
ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 – วันที่ 31 มีนาคม 2562
ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – วันที่ 30 กันยายน 2562
9.เงื่อนไขการจ้าง
บัญชีผู้ ได้รั บ การคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี โดยในครั้งแรกจะเรียกตัวทาสัญญาจ้าง
เท่ากับตาแหน่งว่าง ทั้งนี้กาหนดเรียกตัวตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวทาการจ้างใน
ครั้งต่อไป จะเรียกตัวเพื่อทาการจ้างโดยจะติดต่อทางจดหมายลงทะเบียน หรือทางโทรศัพท์ผู้ได้รับการจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีเงื่อนไขผูกพันในการรับราชการ พนักงานราชการ หรือข้าราชการในตาแหน่งต่างๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายหัสพงศ์ งานดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลวง
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กาหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
โรงเรียนบ้านหลวง อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
*****************************
การดาเนินการ
วันที่ดาเนินการ
ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ)
ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ดาเนินการคัดเลือก
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
(ประเมินผลงาน)
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น.
สอบสัมภาษณ์
ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น.
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง

ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจานวนของผู้สมัคร และความเหมาะสม

