ประกาศโรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครู ผสู ้ อน
ประจาปี 2560
*********************
ด้วยโรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
มีความประสงค์จะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่
ครู ผสู ้ อน จานวน 1 อัตรา โดยมีมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ ำงงำน
ชื่อตำแหน่ ง ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
วิชำเอก
คณิ ตศาสตร์ 1 อัตรา
ขอบข่ ำยงำนที่จะให้ ปฏิบัติ ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
(1 ) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอน และส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
( 2 ) จัดอบรมสัง่ สอนและจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์
( 3 ) ปฏิบตั ิงานวิชาการของสถานศึกษา
( 4 ) ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้ รี ยน
( 5 ) ประสานความร่ วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชนเพือ่ ร่ วมกันพัฒนานักเรี ยน
ตาม ศักยภาพ
( 6 ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และประเมินพัฒนาการของผูเ้ รี ยน เพือ่ นามาพัฒนาการเรี ยนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
( 7 ) ปฏิบตั ิงานอื่นตามทีไ่ ด้รับอบหมาย
ค่ำตอบแทน

อัตราละ 10,000 บาท ต่อเดือน

-22. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง ของผูม้ ีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1 ) มีสญ
ั ชาติไทย
(2 ) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี บริ บูรณ์
(3 ) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4 ) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
( 5 ) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
( 6 ) ไม่เคยเป็ นผูต้ อ้ งรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ ไม่เป็ น
ผู ้ บกพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
( 7 ) ไม่เคยเป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
( 8 ) ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณรหรื อนักพรต หรื อนักบวช
( 9 ) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
หมำยเหตุ ผูท้ ี่ผา่ นการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานหรื อลูกจ้างของส่วน
ราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
( 1 ) เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลกร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
( 2 ) เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. หรื อ
ก.ค. รับรอง และกาหนดเป็ นคุณสมบัติสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในทุกสาขาวิชาเอก
( 3 ) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร
ให้ผปู ้ ระสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร
ณ ห้องสานักงาน ตั้งแต่วนั ที่ 3 – 7 ตุลาคม 2560

-33.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้ อมใบสมัคร (ครู อัตรำจ้ ำง)
1. รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน 3 รู ป
2. สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อสาเนาหนังสือรับรองวุฒิ สาเนาแสดงผลการเรี ยน จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัคร
ในกรณี ที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายืน่ พร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิหรื อคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมตั ิ
ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยูภ่ ายในกาหนดวันปิ ดรับสมัครมายืน่ แทนได้
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสือรับรองสิทธิวา่ มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
เสมือนเป็ นผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ
และนาหลักฐานฉบับจริ งมาแสดงด้วย
3.3 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง่ ยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ หรื อวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งทีส่ มัคร
สอบอันเป็ นผลให้ผสู ้ มัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็ นโมฆะ สาหรับผูน้ ้ นั จะเรี ยกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้
4. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรสอบคัดเลือก
ภาค ก ทดสอบความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิ
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

-45.กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ สอบคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยสอบข้อเขียนและวิธีการสอบสัมภาษณ์ตามตาราง
สอบ ดังนี้
วัน/เดือน/ปี
10 ตุลาคม 2560

การประเมินสมรรถนะ
ภาค ก ความรู ้ความสามารถทัว่ ไปเกี่ยวกับงานทีป่ ฏิบตั ิ
- ทดสอบข้อเขียน

คะแนนเต็ม
70 คะแนน

ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- (โดยการสัมภาษณ์)

30 คะแนน

รวม

100 คะแนน

สถำนทีส่ อบ ณ โรงเรียนสำรธรรมวิทยำคำร ตำบลตำลชุม อำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ ำน
6. เกณฑ์ กำรตัดสิ น
ผูส้ มัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่างๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 50
และ ได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรี ยงลาดับผูท้ ี่ได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่า หากคะแนน
เท่ากันให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนในภาค ก มากกว่า เป็ นผูอ้ ยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผทู ้ ี่ได้
คะแนนในภาค ข มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผทู ้ ี่ปฏิบตั ิงานเป็ นลูกจ้างชัว่ คราว
ก่อนอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ ำนกำรคัดเลือก
โรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผูส้ อบผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2560
ณ โรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร
8. กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำงและเริ่มปฎิบัติงำนผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
8.1. ผูผ้ า่ นการประเมินลาดับที่ 1 ให้มาจัดทาสัญญาจ้างในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และเริ่ ม
ปฎิบตั ิงานตามสัญญาจ้างในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

-58.2. การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
เป็ นหนังสือ เรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู คณิ ตศาสตร์
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดในหนังสือเรี ยกให้มารายงานตัว จึงเป็ นหน้าที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ ง
รับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
8.3 ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน ตาแหน่งครู คณิ ตศาสตร์ ต้องไป
รายงานตัวเพือ่ จัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
8.4 ครู อตั ราจ้างชัว่ คราวไม่มีขอ้ ผูกพันต่อเนื่องทีจ่ ะนาไปสู่การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
9. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ด ผูส้ มัครสอบคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณี ใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นายศักดิ์ โนศรี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือกครู อตั ราจ้างชัว่ คราวรายเดือน
โรงเรี ยนสารธรรมวิทยาคาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
************
วันที่ 3 ต.ค.2560 - 7 ต.ค. 2560
ประกาศรับสมัคร
วันที่ 3 ต.ค.2560 - 7 ต.ค. 2560
รับสมัคร
วันที่ 10 ตุลาคม 2560
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
วันที่ 11 ตุลาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
วันที่ 16 ตุลาคม 2560
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

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

