ประกาศโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
***********************************************************
ด้วยโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา อำเภอแม่รวย จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัด
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประเภทจ้างเหมาบริการ ทำหน้าที่ ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือนเดือนละ 7 ,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุบพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
เลขที่ 16 หมู่ที่ 16 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย หรือทาง E-mail: huainamkhun@gmail.com

ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น. สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 093-1407875, 061-2948906
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
4.2 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับสำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติการสอนของผู้อำนวยการ
โรงเรียนที่เคยปฏิบัติงาน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.5 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.7 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
5. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครส่งใบสมัครผ่าน E-mail : huainamkhun@gmail.com หรือ ณ สถานศึกษาที่รับสมัคร
ของโรงเรียน และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน เอกสารหลักฐานผู้สมัครให้นำมาส่งใน
วันสอบ
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มสะสมผลงาน
ในวันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่น
วิทยา ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการ
สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
- ตั้งแต่วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนห้วยน้ำ
ขุ่นวิทยา เวลา 10.00 น.
๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕64
(ลงชื่อ)
(นายอุดม บุญทา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามประกาศโรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา ลงวันที่ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
********************************************
วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๔
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 1 – 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔

รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น.)
ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔

สอบคัดเลือก

วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕6๔

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256๔

รายงานตัวทำสัญญาจ้าง

*******************************************

เลขที่ ............
ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
********************************************
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่................. เดือน.................................พ.ศ. ....................... อายุถึงวันสมัคร..................ปี
๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
เมื่อวันที่………..................................................หมดอายุเมื่อวันที่.............................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................
๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจากสถาบัน...............................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................................. วิชาเอก..........................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3 รูป ใบรับรองแพทย์
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 อื่นๆ………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร..................................................
(..................................................)
วันที่ .....................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………….
(…………………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ…………………………………
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………….
(…………………………………………)

