ประกาศโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
*********************
ด้ ว ย โรงเรี ย นป่ างิ้ว วิ ท ยา ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งราย เขต 2
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
- ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกคอมพิวเตอร์

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ เดือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็ น ผู้ มีร่ างกายทุพ พลภาพจะไม่ส ามารถปฏิ บั ติห น้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถหรือจิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็ นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือ
สาขาอื่นแต่ต้องมีประสบการณ์ทางการสอนด้านคอมพิวเตอร์
2. ซ่อมคอมพิวเตอร์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ โ รงเรี ย นป่ า งิ้ ว วิ ท ยา ต าบลป่ า งิ้ ว อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 – 13 กั น ยายน 2562 ในวั น และเวลาราชการ เบอร์ ติ ด ต่ อ 083-2752325
(นางสุมิตรา วงค์รักษาศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการ)

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
5. วิธีการคัดเลือก
5.1 ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้อง
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงรายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 17 กันยายน 2562
7. วีธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เวลา
รายการ
09.00 – 12.00 น.
1. ทดสอบความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง (สอบข้อเขียน)
13.00 น. เป็นต้นไป
2. ทดสอบการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์
คะแนนรวม

คะแนน
50
50
100

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนป่างิ้ววิทยา จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมโรงเรียนป่างิ้ววิทยา
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับ ที่โดยผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากว่าอยู่ลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2562 ที่เว็ปไซต์ของ สพป.ชร2 และโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก / เงื่อนไข
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 20 กันยายน 2562 รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญ ญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง ที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคั ด เลื อกของคณะกรรมการถื อเป็ น ที่ สิ้ น สุ ด ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กหรื อ บุ ค คลอื่ น จะคั ด ค้ า นไม่ ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
( นายบุญฤทธิ์ ภู่ไพศาล )
ผู้อานวยการโรงเรียนป่างิ้ววิทยา

ลำดับที่ใบสมัคร..................
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตรำจ้ำงชั่วครำว
ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ( วิชำเอกคอมพิวเตอร์ )
โรงเรียนป่ำงิ้ววิทยำ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 2

รู ปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว

๑. ชื่อ...................................................................นามสกุล...................................................................
สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.......................................ศาสนา...........................................
๒. เกิดวันที่..............เดือน...........................พ.ศ..................อายุ.............ปี...............เดือน................วัน
๓. เกิดที่ตาบล....................................อาเภอ........................................จังหวัด......................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน........................................ออก ณ สานักงาน...................................
.........................................เมื่อวันที่....................เดือน................................พ.ศ. ..............................
๕. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................ถนน.....................................ตาบล...............................................
อาเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์...............................................
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก...........................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................../วิชาเอก.................................................หลักสูตร..............ปี
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ...................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ( วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ) โรงเรียนป่างิ้ววิทยา
๘. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ
ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ
ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ)....................................................................................................

ลายมือชื่อ.................................................ผู้สมัคร
(...................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่............เดือน.........................พ.ศ. ....................

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) หลักฐานครบ
( ) หลักฐานไม่ครบ

ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
( ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
( ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................
.............................................................................

ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(...........................................)
ตาแหน่ง……………………………………………………
วันที่............/............................./.....................

ลงชื่อ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ
(.............................................)
ตาแหน่ง..................................................
วันที่................./............................/.....................

