ประกาศโรงเรียนบ้านท่าหลุก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
..........................................
ด้วยโรงเรียนบ้านท่าหลุก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
มีความประสงค์จะรับ สมัครสอบคัดเลื อกบุ คคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่ว คราวรายเดือน ปีงบประมาณ
2563จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวน 1 อัตรา
1. กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000
บาท จานวน 1
อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) มีสัญชาติไทย
(3) มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบคัดเลือก หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
(6) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(7) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
(8) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(9) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(10) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,000 บาท ประกันสังคม 350 บาท ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 1
กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.3 ไม่มีการเลื่อนเงินเดือน

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียนบ้านท่าหลุก อาเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร. 053341815 , 083-4704210
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
5.1 สาเนาหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา จานวน 1 ฉบับ
5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1X1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6
เดือน จานวน 2 รูป
5.3 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัตรประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
เอกสารทุกฉบับให้นาเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับและนาหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย
6. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบ
ของโรงเรียน ให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงชื่อกากับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นสมัคร เข้ารับการ
คัดเลือก
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียน
บ้านท่าหลุก ตาบลสบเตี๊ยะ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
8. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
จะทาการสอบ ในวันที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านท่าหลุก ตาบลสบเตี๊ยะ
อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ตามเวลาดังนี้
วัน / เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนน
หมายเหตุ
9 มิถุนายน 2563
-สอบข้อเขียน
100
เวลา 09.00 – 10.30 1.ความรอบรู้
น.
2.ความสามารถทั่วไป (ความสามารถด้านวิชาเอก)
3.กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
4.คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพทาง
การศึกษา
5.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
เวลา 13.00 – 16.00
น.

- สอบสัมภาษณ์
- สอบสาธิตการสอน
รวม

50
50
200

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันจะให้ผู้สมัครสอบก่อน และจะประกาศเรียงลาดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ในวันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา
13.00 น. เป็ น ต้ น ไป ณ โรงเรี ย นบ้ า นท่ า หลุ ก
และระบบออนไลน์ ผ่ า นทาง (เวปไซต์
http://www.chiangmaiarea6.go.th/ โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

( นายม่อนถิ่น นพคุณ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านท่าหลุก

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านท่าหลุก ลงวันที่ 26 – 31 พฤษภาคม 2563
........................................................
26 – 31 พฤษภาคม 2563
ประกาศรับสมัคร
1 – 7 มิถุนายน 2563
รับสมัคร (เวลา 8.30 – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
9 มิถุนายน 2563
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
10 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการคัดเลือก
15 มิถุนายน 2563
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
1 กรกฎาคม 2563
เริ่มปฏิบัติงาน

