ที่ 01/2561

ประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าทีค่ รูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มีความ
ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน เพื่อให้การ
คัดเลือกตาแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ จึงประกาศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกทั่วไป (ทาหน้าที่ครูบรรณารักษ์)
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกดนตรี
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผูไ้ ด้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จ
การศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มี ใบอนุญ าตประกอบวิช าชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบั ญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.5 สามารถอุทิศเวลา เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหน้าที่นอกเหนือจากงานหลัก เช่น มาเช้าหรือกลับ
เย็นเป็นบางครั้ง หรือมีงานพิเศษต่าง ๆ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ณ ห้ อ งธุ ร การ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 เมษายน
2561

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(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(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 23 เมษายน ๒๕61 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
๗.วิธีการคัดเลือก
7.1 การสอบข้อเขียน
7.2 การสอบสัมภาษณ์
รวม

50 คะแนน
50 คะแนน
100 คะแนน

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง จะดาเนินการสอบข้อเขียน
ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา ๐๙.00 น. และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เมษายน 2561
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม 5 ทศวรรษ โรงเรียนประชารัฐ
ธรรมคุณ ตาบลหลวงเหนือ อาเภองาว จังหวัดลาปาง
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธกี ารสุม่ (จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ขึน้ บัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตัง้ แต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕61 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มสี ทิ ธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรก และให้มารายงานตั ว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึ งเป็น หน้า ที่ของผู้สมั ครที่ต้ องรั บทราบประกาศ
รายชือ่ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึน้ บัญชีผู้ผา่ นการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรูค้ วามสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจใน
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายชิงชัย ทิพย์มณฑา)
ผู้อานวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
ตามประกาศโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณที่ 01/256๑ ลงวันที่ 9 เมษายน ๒๕๖๑
................................................................................
9 เมษายน ๒๕6๑
ประกาศรับสมัคร
10- 20 เมษายน 256๑
รับสมัคร
2๓ เมษายน 256๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
26 เมษายน 256๑
สอบปฏิบัติ (09.00 น. -12.00 น.)
26 เมษายน 256๑
สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
(13.00 น. เป็นต้นไป)
๓๐ เมษายน 256๑
ประกาศผลการคัดเลือก
1 พฤษภาคม 256๑
รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

