ประกาศโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ!างเป"นลูกจ!างชั่วคราวปฏิบัติหน!าที่ครูผู!สอน
*********************
ดวยโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๒๗ มีความประสงค(จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเป.นลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๑
อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด6วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖
๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเป.นลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหน,งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจ!างเป"นลูกจ!างชั่วคราวปฏิบัติหน!าที่ครูผู!สอน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค6าจางเดือนละ ๙,๐๐๐บาท (-เกาพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุEน จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู!มีสิทธิสมัครเข!ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป.นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห6งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต6อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม6ต่ํากว6าสิบแปดปGบริบูรณ( (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)
๓) เป.นผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย(ทรงเป.นประมุข
๔) ไม6เป.นผูดํารงตําแหน6งทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
๕) ไม6เป.นผูอยู6ในระหว6างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวก6อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ(
ที่กําหนด ในกฎหมายองค(กรวิชาชีพครู
๖) ไม6เป.นผูบกพร6องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป.นผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๗) ไม6เป.นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๘) ไม6เป.นบุคคลลมละลาย
๙) ไม6เป.นผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแต6เป.นโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๐) ไม6เป.นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล6ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค(กรมหาชน
หรือหน6วยงานอื่นของรัฐ หรือองค(กรระหว6างประเทศ
๑๑) ไม6เป.นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล6ออกเพราะการกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๒) ไม6เป.นผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหน6วยงาน
ของรัฐ
๑๓) ไม6เป.นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป. น ผู ไดรั บ วุ ฒิ ไ ม6 ต่ํ า กว6 า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กํ า หนดเป. น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน6งครูผูช6วย
๒.๒ เป.นผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
อําเภอเชียงขวัญ จังหวัด รอยเอ็ด ตั้งแต,วันที่ ๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ไม,เว!นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู!สมัครจะต!องนํามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแลว
พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน พรอมฉบับตนฉบับ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ6าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ6ายไม6เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ ใบรับรองแพทย(จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม6เกิน ๑ เดือน และแสดงว6าไม6เป.นโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. ว6าดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จํานวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง หรือ ช6องทาง Online และตองกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดต6อไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ6ายของการ
ไปรษณีย(ไวในใบสมัครและเบอร(โทรศัพท(ที่ติดต6อไดแน6นอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยต6อหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู!มีสิทธิ์เข!ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ทาง
www.chkp101.net และ หองธุรการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อําเภอเชียงขวัญ จังหวัดรอยเอ็ด
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ(
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ(
ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป.นตนไป ณ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม
๙. เกณฑ@การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผ6านการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไม6นอยกว6ารอยละ๖๐ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวม
เท6ากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว6าอยู6ในลําดับที่ดีกว6า หากยังไดคะแนน
เท6ากัน จะใชวิธีการสุ6ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต6งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุด
ตามลําดับลงมา ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยขึ้นบัญชีไวไม6เกิน ๒ ปG นับตั้งแต6ประกาศผลการคัดเลือก แต6
หากมีการคัดเลือกในตําแหน6งเดียวกันครั้งใหม6 บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งก6อนเป.นอันยกเลิกตั้งแต6วันประกาศผล
การคัดเลือกครั้งใหม6และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหน6งที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไม6มารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(4) บัญชีผูผ6านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๑๐. การจัดทําสัญญาจ!างผู!ผ,านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ!าง
๑๐.๑ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผูผ6านการสอบคัดเลือก
เป.นหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเป.นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน6งครูผูสอน และใหมารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กําหนด

๑๐.๒ ผู ไดรั บ การจั ด ทํ า สั ญ ญาจางเป. น ลู กจางชั่ ว คราวรายเดื อนตํ า แหน6 งครู ผู สอน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกล6าวจะถือว6าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผูผ6านการคัดเลือกเป.นการเฉพาะราย
๑๐.๓ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหน6ง ครูผูสอน ไม6มีขอผูกพันต6อเนื่องที่จะนําไปสู6การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป.นลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๔ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหว6างปGงบประมาณหากปรากฏว6าเป.นผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม6เหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่ง
เลิกจาง โดยไม6ตองแจงใหผูรับจางทราบล6วงหนา โดยไม6มีเงื่อนไขและจะไม6มีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป"นที่สิ้นสุด ผู!สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค!าน
ไม,ได!ไม,ว,ากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายทิวา วรโยธา)
ผูอํานวยการโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ลูกจ!างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน!าที่
ตามประกาศโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปE

๑

ประกาศรับสมัคร

๒

รับสมัคร

๓

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

๔

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ

๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

๕

ประกาศรายชื่อผูผ>านการคัดเลือก

๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๖

รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

หมายแหตุ

๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
๑ – ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

ใบสมัครเข!ารับการคัดเลือกลูกจ!างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน!าที่ครูผู!สอนเลขที่........./..........
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปG.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู6ปeจจุบัน...............................หมู6.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย(...................
เบอร(โทรศัพท(บาน................................................เบอร(โทรศัพท(มือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นว6า
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

