ประกาศโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
ที่ ๑/๒๕๕๗
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
ทาหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา อาเภอเวียงป่าเป้า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลน
ครูขั้นวิกฤต(โครงการแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ)
โรงเรี ย นจึ งด าเนิ น การรั บ สมั ครสอบคัด เลื อกบุ คคลเพื่อ จ้างเป็ นลู กจ้ างชั่ ว คราวทาหน้ าที่ ครู ผู้ ส อนรายวิช า
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๔๒ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว ๒๕๗๕ ลงวั น ที่ ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๖ ประกอบกั บ ค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน ๑ ราย ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐
บาท )
๑.๑ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรี
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐. ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมั ครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
ตาบลเวี ย งกาหลง อ าเภอเวี ย งป่ า เป้ า จั ง หวั ด เชี ย งราย โทร.๐๕๓-๗๐๔๑๓๔ ตั้ ง แต่วั น ที่ ๒๒ – ๒๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (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
พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน ๑ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้ ส มั ครต้องแจ้ งสถานที่ที่ส ามารถติด ต่อ ได้ท างจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์
บริ ห าร โรงเรี ย นเวีย งกาหลงวิทยา และทางเว็ ป ไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา จะดาเนินการ สอบคัดเลือกในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๑. สอบข้อเขียนแบบปรนัย /อัตนัย
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู
๑.๒ ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
๒. สอบสัมภาษณ์ และสอบการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน

คะแนนเต็ม
๑๐๐
๕๐
๕๐
๕๐

-๓๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ตาบลเวียงกาหลง อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้ ม ารายงานตั ว ตาม วั น เวลา ที่ ก าหนด จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งรั บ ทราบประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รั บ การจั ดทาสั ญญาจ้างเป็นลู กจ้างชั่ว คราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้ ส อน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้ รับการจ้ างปฏิบัติหน้า ที่ค รูผู้สอน ในกรณีร ะหว่างปีงบประมาณการจ้า งหาก
ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เ หมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายชัยวุธ เทพกอม)
ผู้อานวยการโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
งานบริหารบุคคล
โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา
โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๐๔๑๓๔
E –mail : wianggalong.wit@gmail.com

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
(โครงการแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ)
ตามประกาศโรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
................................................................................
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ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
(ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน (๓ ธันวาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ )
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