ประกาศโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
เรือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างทําหน้ าทีครูผ้สู อน
*********************
ด้วยโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพือจัดจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างทําหน้าที
ครูผสู้ อน จํานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างทําหน้าทีครูผสู้ อน
ดังนี
๑. ตําแหน่ งทีจะดําเนิ นการสอบคัดเลือกเพือจ้างเป็ นครูอตั ราจ้าง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
- ครูผสู้ อนทุกสาขาวิชาเอก
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี
๒.๑ เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา
ั
๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิมเติม
๒.๒ มีสญ
ั ชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขนไป
ึ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั น
เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็ นผูด้ ํารงตําแหน่ งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีโนพรรค
การเมือง
๒.๗ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกเพราะกระทําความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอืนของรัฐ
หมายเหตุ ผูท้ ผ่ี านการเลือกสรรในวันทีทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิน และจะต้องนําใบรับรองแพทย์ซงออกให้
ี
ไม่เกิน เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคทีต้องห้าม ตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายืนด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขนไป
ึ
(ถ้าจบเอกปฐมวัยจะได้รบั การพิจารณาเป็ นพิเศษ)

๓. วัน เวลา และสถานที รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จะสมัค รสอบคัด เลือก ให้ข อรับ ใบสมัค รและยืนใบสมัค รได้ ณ โรงเรีย นชุ ม ชน
สันมะเค็ด อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตังแต่วนั ที ๑-๕ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ไม่ เว้ น วัน หยุ ด ราชการ สอบถามรายละเอี ย ดเพิ มเติ ม ๐๖๑-๓๘๓๙๕๘๓ ,๐๘๐-๐๓๑๘๘๑๖
(ครูสรัณย์พร)
๔. เอกสารและหลักฐานที ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายืนในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒทิ สภามหาวิ
ี
ทยาลัยอนุ มตั แิ ล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลียนชือ ชือสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว จํานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืนใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยืนใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาทีกําหนด
๕. ผูส้ มัครต้องลงลายมือชือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีรับสมัคร
๖. การประกาศรายชือผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทีหน้าเวป
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
๗. วิ ธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วันที ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

วิ ชาที สอบ

สอบสัมภาษณ์
- แฟ้ มผลงาน

คะแนน
เต็ม
๕๐
๕๐

๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป
คะแนนรวม

๑๐๐

หมายเหตุ

๘. วัน เวลา และสถานที สอบคัดเลือก
โรงเรีย นชุม ชนสัน มะเค็ด จะดํ าเนิ น การสอบสัม ภาษณ์ ในวัน ที ๗ พฤศจิ ก ายน
๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป สถานทีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด
๙. เกณฑ์การตัดสิ นการขึนบัญชีและการยกเลิ กบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีทมีี ผไู้ ด้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัด ลําดับทีโดยให้ผทู้ ได้
ี คะแนนผลการสอบปฏิบตั ิการสอนมากกว่าอยู่ในลําดับทีดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน จะใช้วธิ กี ารสุม่ (จับสลาก) โดยคณะกรรมการทีโรงเรียนแต่งตัง
๙.๒ จะประกาศรายชือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันที ๗ พฤศจิ กายน ๒๕๖๐ ที หน้าเวปสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย
เขต ๒ รายชือผูส้ อบคัดเลือกจะขึนบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครังใหม่ บัญชีผู้ได้รบั การคัดเลือกครังก่อนเป็ น
อันยกเลิกตังแต่วนั ประกาศผลการสอบคัดเลือกครังใหม่และผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึนบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึง ดังนี
(๑) ผูน้ นได้
ั รบั การจ้างตามตําแหน่งทีได้รบั การคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ นขอสละสิ
ั
ทธิในการจ้าง
(๓) ผูน้ นไม่
ั มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือนไขการจ้าง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง
- วันที ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รายงานตัวทําสัญญาจ้างและเริมปฏิบตั งิ าน
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครังแรก จะยึดถือประกาศรายชือและการขึนบัญชีผผู้ ่านการสอบ
คัด เลือก เป็ นหนังสือเรียกตัวผู้มสี ทิ ธิมาจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดือนตําแหน่งครูผสู้ อนครัง
แรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาทีกําหนดจึงเป็ นหน้ าที ของผู้สมัครที ต้องรับทราบประกาศรายชื อ
และการขึนบัญชีผ้ผู ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รบั การจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดือนตําแหน่ งครูผู้ส อน ต้องไป
รายงานตัวเพือจัด ทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชือ และการขึนบัญชีผผู้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัวคราวตําแหน่ ง ครูผสู้ อน ไม่มขี อ้ ผูกพันต่อเนืองทีจะนําไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลียนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รบั การจ้างปฏิ บ ัติห น้ า ทีครูผู้ส อน ในกรณี ร ะหว่ างปี งบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็ น ผู้ขาดคุ ณ สมบัติตามทีกําหนด หรือมีค วามรูค้ วามสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มี
อํานาจในการจ้าง อาจสังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งือนไขและจะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องใดๆทังสิน

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที สิ นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอืน
จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
ประกาศ ณ วันที ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ว่าที พ.ต.
(ธวัชชัย เต็มคํา)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจ้างรายเดือน ทําหน้ าทีครูผสู้ อนในระดับปฐมวัย
ตามประกาศโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด ลงวันที ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
................................................................................
๑ - ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชือผูม้ สี ทิ ธิสอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริมปฏิบตั งิ าน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอตั ราทําหน้าทีครูผสู้ อนในระดับปฐมวัย เลขที........./..........
โรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒
………………………………………………………….
๑. ชือ.................................................................. นามสกุล.....................................................................
สัญชาติ ...........................................เชือชาติ....................................ศาสนา........................................
๒. เกิดวันที.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................................................
อายุถงึ วันสมัคร............................ปี .........................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีตําบล.................................อําเภอ...............................................จังหวัด....................................
๔. เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน......................................... ออก ณ สํานักงาน .......................................
เมือวันที……………….........เดือน.........................................พ.ศ.............................
หมดอายุเมือวันที………….…….........เดือน.........................................พ.ศ................................
๕. ทีอยู่ปัจจุบนั ......................หมู.่ ............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ.........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย.์ ...........................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น................................................เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ...............................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..................................................................................................................
ได้รบั วุฒกิ ารศึกษา............................................................................................................................
มีคุณวุฒคิ วามรูพ้ เิ ศษ คือ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็ นครูอตั ราจ้างทําหน้าทีครูผสู้ อนในระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนสันมะเค็ด

(ลายมือชือ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืนใบสมัคร วันที ...............เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

