ประกาศโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอน
*******************
ด้วยโรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์ เนื่องจากขาดอัตรากาลังครู เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือก
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝางจึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน
ละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

-๒๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาเอกคอมพิวเตอร์
๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการ
คานวณออกแบบและเทคโนโลยี
๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะอ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔) เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู
๕) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามสถานการณ์
ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน
๕. เงื่อนไขการจ้าง
๑) จ้างด้วยเงินงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
(หกพันบาทถ้วน)
๒) ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓–๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)
๓) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๔) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๖.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รั บอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน ๑ ฉบับ
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานแสดงผลการเรียนยื่นใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สถานศึกษารับรองแทนได้
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลในเอกสาร
สมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
ทัง้ นี้ ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กากับทุกฉบับ

-๔กาหนดการรับสมัคร
รับสมัคร ๘
– ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
สอบคัดเลือก ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

ใบสมัครสอบครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
1. ชื่อ........................................................................................อายุ..............................ปี
เชื้อชาติ..............................................สัญชาติ...................................... ศาสนา........................
รูปถ่ายขนาด
เกิดวันที.่ .................................................เดือน.......................................... พ.ศ. .........................
1 นิ้ว
สถานทีเ่ กิด............................................อาเภอ/เขต.......................จังหวัด...................................
2. สถานภาพครอบครัว
โสด
สมรส
หม้าย
หย่าร้าง
3. เลขที่บัตรประจาประชาชน
ออกให้ ณ สานักงานเขต..................................................................วันหมดอายุบัตร.......................................................
4. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ ............ ถนน..................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์...............................
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..............หมู่ท.ี่ .......... ตรอก/ซอย...........................ถนน............................. ตาบล/แขวง........................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์....................................
6. บุคคลที่สามารถติดต่อได้ทันที ชื่อ......................................................................................................................................
ชื่อสถานทีท่ างาน...........................................................................โทรศัพท์....................................................................
7. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดวุฒิ...............................................................สาขาวิชาเอก..........................................................
จากสถานศึกษา.............................................................................................เมื่อปี พ.ศ...................................................
มีความสามารถพิเศษคือ...................................................................................................................................................
8. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว จานวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองรายงานผลการศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ  สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
 ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวนแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
ตรงกับความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก

เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.............................................)
วัน.............เดือน.........................พ.ศ..............

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้สมัคร
(..............................................................)
วันที่สมัคร...........เดือน......................พ.ศ..........
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 คุณสมบัติถูกต้องตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก........................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(.............................................)
วัน.............เดือน....................พ.ศ...........

