ประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนวิชาภาษาเกาหลี
--------------------------------------------------------------------------------------ดวยโรงเรียนโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๓
มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๑ อัตรา จากเงิน
นอกงบประมาณ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอก
ภาษาเกาหลี ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาเกาหลี จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท/เดือน (สามพันพันบาทถวน)
๒. คุณสมบัตขิ องผูมสี ิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เปนผูม ีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไมเปนผูพ ิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไมเปนผูด ํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
ในการเมือง
๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตโทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่
รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไมเปนผูถ ูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคการระหวางประเทศ
๒.๙ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะตําแหนง
๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชาเอกภาษาเกาหลี
๓.๒ ตองมีคณ
ุ สมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
๔. การรับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่หองธุรการ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห ตําบลสมเด็จ
อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ ระหวางวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ไมเวนวันหยุดราชการ

๕. เอกสารและหลักฐานที่ผสู มัครสอบจะตองนํามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๕.๑ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๕.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๕.๕ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีทมี่ คี วามผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผสู มัครสอบไมมีสทิ ธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือ
รายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได
๖. การประกาศรายชื่อผูมสี ทิ ธิ์เขาสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห
ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
๗. หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบ ภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณตามขอบขายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.
เปนตนไป ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ - ภาคปฏิบัติ
เวลา ๐๘.๓๐น.เปนตนไป - สอบสัมภาษณและประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐
๑๐๐

๘. การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก
ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียนสมเด็จประชานุ
เคราะห จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกวาตามลําดับ โดยหากมีคะแนนเทากัน
ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอ ยูลําดับที่สูงกวา

๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ไดตามลําดับคะแนนที่สอบได
ตาม ขอ ๗ ภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห โดยเรียงลําดับจากผูที่ผานการ
คัดเลือกไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับ
๑๐. สถานทีป่ ฏิบัติงาน
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห ตําบลสมเด็จ อําเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ
๑๑. การจัดทําสัญญาจาง
๑๑.๑ การจัดทําสัญญาจาง ตั้งแตวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๑๑.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณา
จัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๑๑.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๑.๔ การจางอัตราจางลูกจางชั่วคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ
๑๑.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางสัญญาการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูม ีอํานาจในการจาง อาจสั่ง
เลิกจาง โดยไมตองแจงใหผรู ับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑.๖ สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อ ครบสัญญาจางตามกําหนดหรือลาออก

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาทีค่ รูผูสอน
ตามประกาศโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๒
................................................................................
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๓๐ พฤษภาคม – ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบสอบสัมภาษณและประเมินความเหมาะสม
ประกาศผลการคัดเลือก
ทําสัญญาจาง

..............................................................................

(นายศักดิ์สิทธิ์ แสนเมืองชิน)
ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผสู อน
โรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๓
เลขประจําตัวสอบ..............................

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนสมเด็จประชานุเคราะห
ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนงครูผูสอน สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).........................................................................................................................
๒. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
๔. ความรูความสามารถพิเศษ......................................................................................................................................
๕. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให ณ อําเภอ/เขต...............จังหวัด.............................
๖. ปจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย......................................โทร.............................................................
๗. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หมาย
 หยา
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.....................................................................
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา............................................................................
๑๐. ไดแนบหลักฐานตางๆซึง่ ไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้
สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สําเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย
สําเนาทะเบียนบาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือกแลว
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............
บันทึกของเจาหนาทีร่ ับสมัคร
ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวน ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูส มัครแลวเห็นวา
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
แลว
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่รับสมัคร ลงชื่อ................................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

