ประกาศโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
*********************www.kruwandee.com
ด้ ว ยโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมพระเจ้ า ตนหลวง ต าบลศรี เตี้ ย อ าเภอบ้ า นโฮ่ ง จั ง หวั ด ล าพู น
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๕ มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตรา
จ้าง เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๑. ตำแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ www.kruwandee.com
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๑ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.
รับรอง และกาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก ตรงตามที่ประกาศรับสมัคร
๓.๒ มีหลักฐานทีใ่ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่
ยังไม่หมดอายุนับถึงวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย
๔. ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ

๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์
๔.๒ งานอืน่ ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ๒ ๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ติดต่อขอรับใบ
สมัครได้ที่ ณ อาคารสานักงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.๒ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตาบลศรีเตี้ย
อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน ในระหว่างวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทัน ทีในวัน รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้ส มัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุ ณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือ
รายงานข้ อ มู ล ในเอกสารโดยเท็ จ โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมพระเจ้ า ตนหลวง ต าบลศรี เตี้ ย อ าเภอบ้ า นโฮ่ ง
จังหวัดลาพูน จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง
ตาบลศรีเตี้ย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน

๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ
ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๔ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลำ
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

ภาค ก
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

๗๐

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

๓๐

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๐

- ๓ ๙. กำรจัดลำดับผลกำรสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่ าตามลาดับ โดย
หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลาดับคะแนน
ที่สอบได้ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง และทางเฟซบุ๊ก
ของโรงเรียน โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตาบลศรีเตี้ย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
๑๒. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๑๒.๑ จะท าสั ญ ญาจ้ างผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ กครั้งแรก ในวัน ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยใช้
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง เป็นหนังสือ
เรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวใน
ครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
๑๒.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(พระไพโรจน์ ปญฺญาวชิโร)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เลขที่........./..........
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง ตาบลศรีเตี้ย อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเจ้าตนหลวง

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน......................... พ.ศ. ๒๕๖๑

