ประกาศโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหนน้าที่ครูผู้สอน วชชาคณชตศาสตร์
**********************************
ด้ว ยโรงเรี ย นแม่ อ้อ ประชารั ฐ หมู่ ที่ 19 ตาบลแม่ อ้ อ อ าเภอพาน จั ง หวั ด เชีย งราย
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วชชาคณชตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา จึงอาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา 23 และมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัตชระเบียบข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา พ.ศ.2557
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหนน่งที่จะดาเนชนการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) เป็นเวลา 10 เดือน/ 1 ปีการศึกษา
๒. คุณสมบัตชของผู้มีสชทธชสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัตช ดังนี้
2.1 คุณสมบัตชทั่วไป
๑. มีสัญชาตชไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสชบแปดปีบรชบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏชบัตชหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสตชฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพชพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผชดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผชดที่ได้กระทาโดยประมาณหรือความผชดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวชสาหกชจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. สามารถปฏชบัตชหน้าที่ขับรถ รับ – ส่ง นักเรียนได้
2.2 คุณสมบัตชเฉพาะตาแหนน่ง
บ
1. เป็นผู้มีวุฒชการศึกษาปรชญญาตรีทางการศึ
กษา ที่ ก.ค.ศ. กาหนดใช้เป็นคุณสมบัตช เฉพาะ
สาหรับตาแหน่งและต้องมีความรู้พื้นฐานทางวชชาชีพครูไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกชต

2. มีใบอนุญาตประกอบวชชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสชทธช ที่แสดงว่ามีสชทธชประกอบวชชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวชชาชีพตามพระราชบัญญัตชสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสมุด ICT โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 2 - 10 ตุลาคม ๒๔๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑6.3๐ น.
ในเวลาราชการ
เอกสารและหนลักฐานที่จะต้องใช้สมัคร
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 x 1.5 นช้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่
เกชน 6 เดือน(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
3. เอกสารแสดงวุฒชการศึกษา และระเบียบแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒชการศึกษา
ตรงกับวชชาเอกที่เปิดรับสมัครฉบับจรชงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็จ
การศึกษา และได้รับอนุมัตช ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย
4. ใบอนุญาตประกอบวชชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสชทธช ที่แสดงว่า มีสชทธชประกอบวชชาชีพ
เสมือนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัตชสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ฉบับ
จรชง พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน 1 ฉบับ (ยังไม่หมดอายุ)
5. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการ
ตรวจร่างกายถึงวันรับสมัคร
6. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจรชง พร้อมสาเนาภาพถ่าย
จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. เงื่อนไขในการรับสมัค
1. ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผชดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้
มี คุ ณ สมบั ตช ทั่ ว ไปและคุ ณ สมบั ตช เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บ สมั ค รจรช ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผชดพลาดอั น
เกชดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒชทางการศึกษาไม่ตรงตามวุฒชของตาแหน่ง ที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัคร
ไม่มีสชทธชสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสชทธชประโยชน์ใดๆมชได้
5. การยื่นใบสมัคร
๑. ผู้สมัครพชมพ์ใบสมัครตามแนบท้ายประกาศนี้จากอชนเตอร์เน็ต จะต้องยื่นใบสมัครสอบ ด้วย
ตนเอง ตั้งแต่วันที่ วันที่ 2 – 10 ตุลาคม ๒๔๖๒ เวลา บ๐๘.๓๐ -๑6.3๐ น. และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๒. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

6. หนลักสูตรและวชธีการคัดเลือก
1. การประเมชนความเหมาะสมกับตาแหน่ง ( สอบข้อเขียน)
2. สอบสัมภาษณ์ (แฟ้มสะสมงาน)

50 คะแนน
50 คะแนน

7. กาหนนดวันเวลาทาการประเมชน
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ จะทาการประเมชนตามกาหนดดังนี้
วัน เดือน ปี
28 ตุลาคม 2562

เวลา
09.00 – 12.00 น.

วชชา
คะแนนเต็ม
การประเมช น ความเหมาะสมกั บ 50 คะแนน
ตาแหน่งประเมชน ( สอบข้อเขียน)
สอบสัมภาษณ์ (แฟ้มสะสมงาน)
50 คะแนน

8 เกณฑ์การตัดสชน
ผู้ผ่านการประเมชนสมรรถนะ และได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9. การประกาศรายชื่อผู้มีสชทธ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสชทธช์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 29 ตุลาคม ๒๔๖๒ ณ ห้องสมุด ICT
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเว็ปไชต์ สพป.เชียงราย เขต 2
http://www.cri2.go.th
10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงที่สุดลงมา โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอัน
ยกเลชกหรือมีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หรือนับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งคุณวุฒช
กลุ่มวชชา /สาขาวชชา/วชชาเอกที่มีลักษณะเดียวกันใหม่นี้ แล้วแต่กรณี
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามตาแหน่ง ที่ว่าง ในวันที่ 30 ตุลาคม
๒๔๖๒ ณ โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๒
บ

(นายสันต์ คามะนาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

ปฏชทชนการดาเนชนการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหนน่งครูผู้สอน
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ

วัน เดือน ปี
วันที่ 2 – 10 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562

รายการ
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสชทธชสอบ
ดาเนชนการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

สอบถามรายละเอียดเพช่มเตชมโทร
1. นายสันต์ คามะนาม ผู้อานวยการโรงเรียน
2. นางพนาวัลย์ ตชยะพงษ์
ฝ่ายบุคคล
3. นางสาวนฤมล กันจชนะ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

หนมายเหนตุ
วันและเวลาราชการ
เวลา 08.30 – 16.30 น.

086-2216441
081-0344979
092-4459881

บ

เลขประจาตัวสอบ…………………………..

ใบสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูสอนวิชา คณิตศาสตร์
โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ ตาบลแม่อ้อ อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย
***********************
๑. ชื่อ ....................................................... นามสกุล ............................................................
สัญชาติ ............................................. เชื้อชาติ ............................. ศาสนา ..............................
อายุถึงวันที่สมัคร .................ปี ..........................เดือน
๓. เกิดทีต่ าบล ................................ อาเภอ ............................... จังหวัด .......................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ........................................ออก ณ สานักงาน ................................
เมื่อวันที่............ เดือน................................ พ.ศ. ...............................
หมดอายุเมื่อวันที่...................... เดือน........................................ พ.ศ. ...............................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน................................ หมู่.............. ถนน................... ตาบล.........................................
อาเภอ.................................. จังหวัด................................... รหัสไปรษณีย์...................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน..................................... เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา...........................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................................
............................................................................................................................................ ...............
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนแม่อ้อประชารัฐ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .....................
สาหรับเจ้าหน้าที่







สาเนาวุฒชการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
ซึ่งแสดงสาขาวชชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรชง
สาเนาบัตรประจาตัวประซาซน พร้อมฉบับจรชง
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรชง
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
รูปถ่าย ขนาด ๑ นช้ว (ถ่ายไม่เกชน ๖ เดือน)
ใบรับรองแพทย์

จานวน ๑ ฉบับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

(ลายมือชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(........................................................)
วันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .....................

๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
รูป
ฉบับ

