ประกาศโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อปุ ถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้าง
*********************
ด้วยโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพือ่ จัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอตั ราจ้างทา
หน้าทีค่ รูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอตั ราจ้าง จานวน 1 อัตรา (อัตรา
ค่าจ้าง เดือนละ 6,000 บาท)
- ครูผสู้ อนวิชาเอก ดนตรี
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มสี ิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มคี ุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผูม้ คี ุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ดุ ให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุ
โทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ทผี่ ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วน ท้องถิ่น และ จะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคทีต่ ้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตสอนทีค่ ุรุสภาออกให้

3. สามารถพักในโรงเรียนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีความสามารถด้านวงโยธวาทิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนปู
แกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์) อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย ตัง้ แต่วันที่ 2 - 8 พฤษภาคม
2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ไม่เว้น วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม
053-957306 , 086-9140691 (ผอ.สฤษดิ์ ตาคา)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั แิ ล้ว และ ใบ
รายงานผล การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลีย่ นชือ่ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชือ่ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
๗. วิธกี ารคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 สอบข้อเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
แฟ้มผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐

หมายเหตุ

๑๐๐

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อปุ ถัมภ์) จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน
ปูแกง(อินทราราษฎร์อปุ ถัมภ์)

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มผี ู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ปฏิบตั กิ ารสอน มากกว่า
อยู่ในลาดับทีด่ กี ว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่
โรงเรียนแต่งตัง้
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่ เว็บไซต์ของ สพป.ชร.2
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบตั ิงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชือ่ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบ คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มสี ิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือนตาแหน่งครูผสู้ อนครั้งแรก และ ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่
ของผูส้ มัครทีต่ ้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน
ต้องไปรายงาน ตัวเพือ่ จัดทาสัญญาจ้าง ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผสู้ อน ไม่มขี ้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่
การบรรจุหรือ ปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัตหิ น้าทีค่ รูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปีงบประมา ณ การจ้าง
หากปรากฏว่า เป็นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
โดยไม่มีเงือ่ นไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้าน ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60
ลงชื่อ
(นายสฤษดิ์
ตาคา)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อปุ ถัมภ์)
หมายเหตุ สวัสดิการของโรงเรียน
1. โรงเรียนมีทพี่ ักให้ฟรี
2. อาหารกลางวันฟรี

ใบสมัคร
คัดเลือกครูอัตราทาหน้าทีค่ รูผู้สอน เลขที่ ......../..........
โรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อปุ ถัมภ์) สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
...................................................................
๑. ชื่อ..................................................................นามสกุล......................................................................
สัญชาติ .....................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที.่ ......................... เดือน...........................................พ.ศ. .....................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.......................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดทีต่ าบล............................อาเภอ.................................................จังหวัด....................................
๔. เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน................................................ออก ณ สานักงาน..............................
....................................................เมื่อวันที.่ .................เดือน.........................................พ.ศ...............
หมดอายุเมื่อวันที.่ .................เดือน.........................................พ.ศ.....................................................
๕. ที่อยูป่ ัจจุบัน...........................หมู.่ ............. ถนน..................................ตาบล....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย…์ ...............
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................................................................................
มีคุณวุฒคิ วามรู้พิเศษ คือ..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอตั ราจ้างทาหน้าทีค่ รูผสู้ อนโรงเรียนปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................ พ.ศ.2560

