ประกาศโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน


ด้วยโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอนจานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่
ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน 1 อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ( -เก้าพันบาทถ้วน- )
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิ ปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชีพ ครู ตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 สาหรับ สาขาวิช าเอกคอมพิวเตอร์ ต้องมีความสามารถในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ และ
วิทยาการคานวณ ได้ดี
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อก ให้ ขอรับ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมัค รได้ ณ โรงเรียนสั น ป่ าตอง
(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 – 16 พฤษภำคม 2562

-24. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 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 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤษภำคม 2562 เวลา 16.00น.
เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) อาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
7. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จะดาเนินการสอบข้อเขียน,สอบสัมภาษณ์ และสอบ
ปฏิบัติการสอนในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน
สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
9. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภำยในวันที่ 17 พฤษภำคม 2562 เวลา 16.00 น เป็นต้นไป ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก

-3แต่ ห ากมี การสอบคัดเลื อกในตาแหน่ งเดีย วกันครั้งใหม่ บัญ ชีผู้ ได้รับการคัดเลื อกครั้งก่อนเป็น อันยกเลิ กตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 21 พฤษภำคม 2562 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจั ดทาสั ญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญ ชีผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้
ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2562

( นายสมัคร มูลประการ )
ผู้อานวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2562
................................................................................

14 พฤษภาคม 2562
15-16 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
เวลา 16.00น.เป็นต้นไป
สอบข้อเขียน,สอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติกำรสอน
ประกาศผลการคัดเลือก
เวลา 16.00น.เป็นต้นไป
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

รู ปถ่าย
ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน
โรงเรียนสันป่ำตอง(สุวรรณรำษฎร์วิทยำคำร) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 4
………………………………………………………….
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...........................................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่..................เดือน......................พ.ศ. ...............อายุถึงวันสมัคร.......ปี...........เดือน................วัน
3. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................... .................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..................................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.........................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ................................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน.................หมู่.............. ถนน.........................ตาบล............................อาเภอ..........................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์.......................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.......................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก............................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญา...............(วุฒิย่อ............................) วิชาเอก....................................................
มีคุณวุฒิความรู้ความสามารถพิเศษ คือ.........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา....................................................................อาชีพ...................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่ มารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
11. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(.......................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

