ประกาศโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
เรือ่ ง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ เลือกสรรเป็นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผสู้ อน
*******************
ด้วยโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน เนื่องจากขาดอัตรากำลังครู เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่งทีจ่ ะดำเนินการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(หกพันบาทถ้วน)
ขอบข่ายการปฏิบตั งิ าน
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิส์ มัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

-๒๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะสำหรับตำแหน่ง
๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาเอกคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเอก
ประถมศึกษา หรือสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา หรือสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คำนวณออกแบบและเทคโนโลยี
๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔) เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู
๕) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔. กำหนดวัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ –
วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการตามสถานการณ์ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน
๕. เงือ่ นไขการจ้าง
๑) จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(หกพันบาทถ้วน)
๒) ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)
๓) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จำนวน ๓ รูป
๖.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัคร
วันสุดท้ายจำนวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานแสดงผลการเรียนยื่นใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษารับรองแทนได้
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสาร
สมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรอง
สำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กำกับทุกฉบับ

-๓๗. ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ิทธิสอบคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
๘. หลักเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้
๘.๑. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
๘.๒. การสอบสัมภาษณ์
๙. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบความรู้ความสามารถ

คะแนนเต็ม ๗๐ คะแนน
คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

ผู้ที่มีสิทธ์สอบคัดเลือก เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป และการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
สอบความรู้ความสามารถทั่วไป
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการทดสอบแต่ละด้านไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐
๑๐.๒. การจัดลำดับผู้ผ่านการคัดเลือกโดยจะเรียงลำดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ได้
คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับสูงกว่า การคัดเลือกถือว่า
เป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆมิได้
๑๑. การประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
๑๒. การจัดทำสัญญาจ้าง
๑๒.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ มารายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนชุมชนเมือง
ปากฝางกำหนด ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น โรงเรียนชุมชนเมือง
ปากฝาง หากไม่มารายงานตัว ตามกำหนดจะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับต่อไปจนกว่าจะ
ได้ผู้ที่ทำสัญญาจ้าง ไม่มีการขึ้นบัญชีไว้ และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
๑๒.๒ ระยะเวลาในการจ้าง ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในการประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาทำสัญญาจ้างหรือถูกเลิกจ้างทันที เนื่องจากขาดคุณสมบัติแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายปรีชา สิงห์อรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง

-๔-

กำหนดการรับสมัคร
-รับสมัคร วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓
-สอบคัดเลือกวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
-ประกาศผลสอบ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓
-ทำสัญญาจ้างวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
........................................................................................................................................................................

