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ประกาศโรงเรียนไชยปราการ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
*****************
ด้วยโรงเรียนไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา สาขาวิชา ภาษาจีน
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
๑.๑ คุณสมบัติของตำแหน่งครูผู้สอนที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูต ามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สาเร็จการศึกษา
(๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
(๔) มีสัญชาติไทย
(๕) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒
(๖) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
๒. ตำแหน่งนักพัฒนำ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน)
๒.๑ คุณสมบัติของนักพัฒนำ (นักกำรภำรโรง) ที่มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) จบการศึกษาระดับ ป.๔ ขึ้นไป
(๓) เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า ๓๐ ปี และไม่เกิน ๔๐ ปี
(๔) สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่รถยนต์
(๕) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
(๖) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
(๘) ผู้สมัครรายใดที่มีความสามารถและประสบการณ์ด้านช่างจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
(๙) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องอานวยการ โรงเรียน
ไชยปราการ อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่ ๕–๑๑ กันยำยน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดรำชกำร
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี ) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๕ สาเนาวุฒิการศึกษาพร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบรับรองแพทย์
๔.๗ สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ (สาหรับผู้สมัครตาแหน่ง
ครูผู้สอน)
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน

๓
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องอานวยการ
โรงเรียนไชยปราการ
๗. วิธีกำรคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติงาน
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนไชยปราการจะดาเนินการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติงานวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑
ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือกณ โรงเรียนไชยปรำกำร อำเภอไชยปรำกำร จังหวัด
เชียงใหม่
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมจากภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย
ภำยในวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หารมีการ
สอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. กำรจ้ำงทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจ้างทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้ง แรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งใด ๆ ครั้งแรก
ตามลาดับ และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องทรำบประกำศรำยชื่อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามกาหนด ถ้าพันเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๔
๑๐.๔ การจ้ างลูก จ้า งชั่ วคราวทุก ตาแหน่ง ไม่มี ข้อ ผู้พั นต่ อ เนื่ องที่จ ะน าไปสู่ การบรรจุห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ไ ด้รั บการจ้ างปฏิบั ติหน้ าที่ ทุกต าแหน่ง ในกรณีร ะหว่ างปีง บประมาณการจ้ างหาก
ปรากฏว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจ
ในการจ้างอาจสั่ง เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้น
๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่ นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

(นางระพีพรรณ สุขสงวน)
ผู้อานวยการโรงเรียนไชยปราการ

