ประกาศโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร
......................
ด้วยโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๗ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
วิชาเกษตร จานวน ๑ อัตราโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง ที่เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก สรรหา
ตาแหน่ง
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร
ค่าตอบแทน
เดือนละ 9,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง 2 พฤษภาคม 2561 – ๓๑ มีนาคม ๒๕62
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๓๕ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือ สามเณร หรือนักพรต นักบวช
(๙) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒.๒ คุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกเกษตร หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการเกษตร และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ายหรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
(๓) เป็นผู้มคี วามรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่
ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนในวันรับสมัครสอบ

๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ สอนวิชาเกษตร
๓.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่อาคารสานักงาน โรงเรียนเชียงกลาง
“ประชาพัฒนา” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 – 23 มีนาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดา ขนาด ๓x๔ เซนติเมตร โดยถ่ายไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๑ รูป
๒. สาเนาแสดงผลการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตาแหน่งที่สมัคร จานวน๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
ภายในวันปิดรับสมัคร
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
๕. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบสาคัญการสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน ) อย่างละ ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๗. เอกสารประวัติการศึกษา , ประวัติการทางาน , ผลงานที่ประสบความสาเร็จ , วิสัยทัศน์การ
ทางานเมื่อมาอยู่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”ไม่เกิน ๑๕ หน้ากระดาษA๔(๓๐ คะแนน)
๕.เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหาและกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก
สรรหา
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก สรรหา ภายในวันเสาร์
ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
๗.หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม
2561 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๘. หลักสูตรและเนื้อหาที่ใช้ในการสอบคัดเลือก ดังนี้
วัน เวลา
วันที่ 26 มีนาคม 2561
เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

วิชา
ภาค ก
- ความรู้สาขาวิชาเกษตร

คะแนนเต็ม
๑๐๐

หมายเหตุ
ภาคปฏิบัติ (๘๐)
- การสอน (๔๐)
- ปฏิบัติการภาคสนาม
(๔๐)
ภาคทฤษฏี (๒๐)

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค ข
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๐
- แฟ้มสะสมผลงาน(๓๐)
- สอบสัมภาษณ์ (๒๐)

สถานที่สอบ สอบทีโ่ รงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน และได้คะแนนประเมินภาค ก ไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐ เมื่อนาคะแนนในภาค ก และภาค ข มารวมกัน โรงเรียนจะเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย
หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรมภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้
คะแนนสอบภาคปฏิบัติ มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัว
สอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม
๑๐. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับคะแนนที่สอบได้เรียงลาดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก จะถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัว
ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปรายงานตัว ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ
แข่งขันได้และให้เวลา ๑๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศ หากพ้นกาหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างตามรูปแบบของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เมื่อโรงเรียนได้มี
หนังสือแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ลงชื่อ
( นายจรัส ลาทา )
ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”

ปฏิทินการรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกเกษตร
โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วัน เดือน ปี
23 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 1 – 23 มีนาคม 2561
ภายในวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1
วันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1
วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1
วันพุธ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๔๗๕-๓๒๔๘ , ๐๘๑-๙๖๐-๘๓๘๓ ,๐93-139-6394

