ประกาศโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
*********************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 มี
ความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษาจานวน ๑
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่
๑๘ มี น าคม ๒๕๔๗ และค าสั่ งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วั น ที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ดังนี้
๑. ตำแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จานวน ๑ อัตรา อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
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 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 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
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. ขอบข่ำยที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
๔.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
4.2 ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาลูกเสือ
๔.3 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

- ๒ ๕. กำรรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕62 ถึงวันที่ ๑0 สิงหาคม ๒๕62 ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที่ ณ ห้องบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ในเวลาราชการ
๕.๒ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตาบลหนองหญ้าปล้อง
อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย ในระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕62 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕62 ใน
เวลาราชการ
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
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทัน ทีในวัน รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้ส มัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลัง
มิได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑1 สิงหาคม ๒๕62 ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตาบลหนองหญ้า
ปล้อง อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย และเฟสบุ๊คของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง
๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและ
การสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕62 ตั้งแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลำ

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ ๑3 สิงหาคม ๒๕62 ภาค ก - ความรู้ ความสามารถทั่วไป

5๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

5๐

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ภาค ข - สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๐

- ๓ ๙. กำรจัดลำดับผลกำรสอบคัดเลือก
ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งได้ ค ะแนนสอบในแต่ ล ะภาคไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ โดยโรงเรี ย น
บ้านหนองไม้กอง จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่ ๑4 พฤษภาคม ๒๕62 ณ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง และเฟสบุ๊คของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน
โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง ตาบลหนองหญ้าปล้อง อาเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
๑๒. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๑๒.๑ จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 โดยกาหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑5 สิงหาคม ๒๕62 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕63 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับ
ที่ขึ้นบัญชีไว้
๑๒.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน
จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ
หากผู้ใดจะบรรจุ เป็ น พนั กงานราชการหรื อข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลื อกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕62

(นางอุทัยวรรณ พุ่มสุขวิเศษ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองไม้กอง

