ประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นหาดนาค สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 6
มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู อัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ปีงบประมาณ 2563
จ านวน 4 อั ต รา ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
1120/2560 ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่ อ งการมอบอ านาจเกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า ง จึ ง ประกาศรั บ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 4 อัตรา
1.1 กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
1.2 กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์
1.3 กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
1.4 กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท จานวน 4 อัตรา
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นผู้ ได้รับ วุฒิป ริญญาตรีทางการศึกษาตามสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบคัดเลือก หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
(6) เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพครู ตามมาตรา 43 แห่ งพระราชบัญญัติส ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(7) ไม่เป็ น ผู้ มีร่ างกายทุพพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
(8) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ งข้าราชการทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(9) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
(10) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช

3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อั ต ราค่ า จ้ า ง เดื อ นละ 8,000 บาท ระยะเวลาจ้ า งตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึ ง วั น ที่
31 มีนาคม 2564
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ไม่มีการเลื่อนเงินเดือน
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านหาดนาค อาเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 081-3525308 ,
089-5554549
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
5.1 สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 รูป
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.
2549 จานวน 1 ฉบับ
เอกสารทุกฉบับให้นาเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากั บและนาหลักฐานฉบับจริง
มาแสดงด้วย
6. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบของ
โรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงชื่อกากับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่ทามายื่นสมัคร เข้ารับการคัดเลือก
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ในวัน ที่ 23 มีน าคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้า นหาดนาค ตาบลสบเตี๊ยะ อาเภอจอมทอง จังหวั ด
เชียงใหม่
8. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
จะทาการสอบในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านหาดนาค ตาบลสบเตี๊ยะ อาเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
วัน/เวลา

วิชาที่สอบ

คะแนน

สอบข้อเขียน
26 มีนาคม 2563 เวลา 1.ความรอบรู้
09.00-10.30 น.
2.ความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านวิชาเอก)
3.กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

100

เวลา 13.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์
สอบสาธิตการสอน
รวม

50
50
200

หมายเหตุ

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
จัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้นะแนนเท่ากันจะ
ให้ผู้สมัครสอบก่อน และประกาศเรียงลาดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
๑๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖3 ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ
โรงเรียนบ้านหาดนาค และระบบออนไลน์ผ่านทาง (เวปไซต์) http://www.chiangmaiarea๖.go.th/ โดยจะประกาศ
เรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.๒๕๖3

(นางณัฐธิดา จันทะกูฏ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหาดนาค

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหาดนาค ลงวันที่ 11 มีนาคม ๒๕๖3

11 – 20 มีนาคม

2563

รับสมัคร (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

23

มีนาคม

2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

26

มีนาคม

2563

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

30

มีนาคม

2563

ประกาศผลการคัดเลือก

1

พฤษภาคม 2563

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน

