ประกาศโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
**************************
ด้วยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความประสงค์จะรับสมัคร
ลูกจ้ างชั่วคราว ตำแหน่ งครูอัตราจ้าง จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติห น้าที่ผู้ส อนในสาขาวิช าฟิสิกส์จำนวน 1 อัตรา
สาขาวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1
อัตรา และสาขาวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศ6 04009/ ว3034
ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
- สาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน (ปริญญาตรี)
1.2 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดย
เน้ น ผู้ เรี ย นเป็ น สำคั ญ จั ดอบรมสั่ งสอนและจัด กิจ กรรมเพื่ อการพั ฒ นาผู้ เรียน ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์
ปฏิบั ติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ ปกครองและระบบดูแลนักเรียนให้
คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาและวิชาชีพผู้เรียน จัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการจัดประสบการณ์ ตามแนว
ของกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน และดำเนินการจัดประสบการณ์แก่ผู้เรียน
มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลนักเรียนพักนอน ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.7 ไม่เป็นผู้พิการที่ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ
สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศี ลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกีย จ
ของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 เป็นผูส้ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาที่ประกาศแนบท้าย
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด
3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ในเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)
4.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครทางออนไลน์ผ่านเวปไซต์โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม http://Umphangwit.ac.th หากผู้สมัครจะมายื่นใบ
สมัครด้วยตนเองให้โทรติดต่อสอบถามเพื่อนัดวันเวลา ได้ที่หมายเลข 084 356 1005 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19 ) ในพื้นที่จังหวัดตาก ตั้งแต่วันพุธที่
5 พฤษภาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในรายงานตัว
5.1 รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
5.2 สำเนาปริญญาบัตร/ใบรายงานผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ

5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
5.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 1 ฉบับ
5.6 ใบรับรองแพทย์
5.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง 1 ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จะไม่พิจารณา และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
ภายหลังมิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครออนไลน์ และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการคัดเลือก ใน วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมวิทยาคม อำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก หรือทางเว็บไซต์ http://Umphangwit.ac.th
7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
Meeting ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ใน วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยจะแจ้ง Meeting ID ผ่าน Group Line Application ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
วิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก หรือทางเว็บไซต์ http://Umphangwit.ac.th
เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

100

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

100

รวม

8. การจัดลำดับผลการคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

9. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตามข้อ 7
ภายในวันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
http://Umphangwit.ac.th/ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
10.สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
11. การจัดทำสัญญาจ้าง
11.1 จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565 โดยใช้ประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคมเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้างจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตาม
บัญชีที่ขึ้นบัญชีไว้
11.2 เมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา (30 เมษายน) หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะดำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง
11.3 กรณีที่ตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือ
ยกเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะ
นำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ/หากผู้ใดจะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดำเนินการสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข
ตามที่กรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกำหนด
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(นายสาโรช เกตุสาคร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม

รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ
ตำแหน่ง

ครูอัตราจ้าง

สาขาวิชาเอก

จำนวน

วุฒิการศึกษา

1.ฟิสิกส์

1 อัตรา

-ปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์

2.ชีววิทยา

1 อัตรา

-ปริญญาตรี วิชาเอกชีวะวิทยา

3.วิทยาศาสตร์ทั่วไป

1 อัตรา

-ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป

4.ภาษาไทย

1 อัตรา

-ปริญญาตรี วิชาภาษาไทย

5.ศิลปะ

1 อัตรา

-ปริญญาตรี วิชาศิลปะ/วิจิตรศิลป์

ปฏิทินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาศิลปะ
.................................................................................................
5 -14 พฤษภาคม 2564

รับสมัครสอบคัดเลือกออนไลน์ ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ
ณ ห้องธุรการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

15 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

17พฤษภาคม 2564

สอบคัดเลือก ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์

18 พฤษภาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

20 พฤษภาคม 2564

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์

1 มิถุนายน 2564

ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
หลักสูตรการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาภาษาไทย
และสาขาวิชาศิลปะ
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- ประวัติการทำงาน ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู้ ความสามารถ
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต่อความเป็นครู
- แฟ้มสะสมผลงาน

