ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยแคน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรี ย นบ้ านห้ วยแคน อาเภอห้ ว ยแถลง จังหวัดนครราชสี มา ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้ างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานด่วนที่สุดที่ศธ 04009/4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีบริหารบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
2.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.5 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุกเพราะกระทาผิดคดีอาญา หรือ
เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรม จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.7 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
2.8 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณรนักพรตนักบวช

-๒๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กันยายน ๒๕๖๐ เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้อง
ประชุมโรงเรียนบ้านห้วยแคน อาเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
๗. วิธีการคัดเลือก
ประเมินประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ านห้ ว ยแคน จะดาเนิน การประเมิน ประสบการณ์ และสอบสั มภาษณ์ ในวัน ที่
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านห้วยแคน
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการประเมินประสบการณ์ มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้
คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการพิจารณาจากผลการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศ
ผลการสอบคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๙.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้

-๓๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง วันที่ 1 ตุลาคม ๒๕๖๑ รายงานตัวทา
สัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ ผู้ ได้รั บ การจ้ างปฏิบั ติห น้าที่ครูผู้ ส อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอุดม สุภารี)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน

กาหนดการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยแคน ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
................................................................................
๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
๒๔ กันยายน – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒๙ กันยายน ๒๕๖๑
๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
1 ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
ประเมินประสบการณ์และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

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

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยแคน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2
...............................................................................
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
๓. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
๔. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................ID Line...................................................
๕. สาเร็จการศึกษาสูงสุด..............................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
๖. ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตามประกาศโรงเรียนบ้านห้วยแคน ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑
ได้รับ ทราบและปฏิบัติตามระเบี ยบแล้วอย่างเคร่งครัด หากตรวจพบเป็นผู้ ขาดคุณ สมบัติตามที่กาหนดใน
ภายหลัง ยินดีให้คณะกรรมการปฏิบัติตามประกาศโดยจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
วันที่ ...............เดือน.......................... พ.ศ.๒๕๖๑
ตรวจสอบแล้ว
( ) เอกสารการสมัครถูกต้อง
( ) เอกสารการสมัครไม่ครบถ้วน

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการรับสมัคร
( .................................................)
วันที่ ...............เดือน.......................... พ.ศ.๒๕๖๑
(ลงชื่อ)..................................................
(นายอุดม สุภารี)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยแคน

