ประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาเอกภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
*********************
ด้วย โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
มีความประสงค์จ ะดํา เนิน การคัด เลือกบุคคลเป็ น ลูก จ้า งชั่ว คราว ตํ า แหน่งครูอัต ราจ้ า ง วิช าเอกภาษาอัง กฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตรา
จ้างทําหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตําแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง
ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
สัญญาจ้าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 10 เมษายน 2564
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์ มัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผูม้ ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 25 -35 ปีบริบูรณ์
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและจะ
ต้องนําใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่น
ในวันสมัครด้วย

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
1. สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่
รับรองในสาขาเอกวิชาภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ
2. มีความรู้ความสามารถทางด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
อํา เภอแม่ ใจ จังหวัด พะเยา ตั้งแต่ วัน ที่ 19 - 25 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.-00 – 16.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1ผู้ส มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้ว ยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาทีก่ ําหนด
5.2ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือกวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ทีเ่ ว็บไซด์www.maechai.ac.th
หรือ Face book โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน
09.00 น. เป็นต้นไป
พิจารณาแฟ้มผลงาน
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
100
100

หมายเหตุ

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จะดําเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลําดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
9.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 , อันดับที่ 2 รายงานตัว ทําสัญญาจ้างในวันที่ 1 ธันวาคม 2563
เวลา 10.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กําหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 การจัด ทํา สัญ ญาจ้า งครั้งแรก จะยึด ถือประกาศรายชื่อและการขึ้น บัญ ชีผู้ผ่า นการสอบ
คัดเลือก จัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ที่กําหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู้ ่านการสอบคัดเลือก
10.2 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
(นายวิจติ ร วงศ์ชัย)
ผู้อํานวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
................................................................................
19 - 25 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
30 พฤศจิกายน 2563
1 ธันวาคม
2563

- ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัวทําสัญญาจ้าง
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทําหน้าที่ครูผู้สอนในระดับศึกษา เลขที.่ ......../..........
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
………………………………………………………….
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที.่ ......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถงึ วันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
3. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู.่ ............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.์ ..................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
6. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างทําหน้าที่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563

