ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัตหิ น้าทีค่ รูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/
๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกพลศึกษา ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน และสวัสดิการประกันสังคม

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๒.๕ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๗ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
/๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง…

๓. คุณสมบัตเิ ฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกพลศึกษา
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตาที่ ก.ค. กาหนด หรือ ก.ค.ศ.
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๔ เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทาหน้าทีค่ รูผู้สอน วิชาพลศึกษา
๔.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในระหว่างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการไม่
เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วัน รั บ สมั ค รเมื่ อ ตรวจสอบกั บ ส าเนาว่ า ถู กต้ อ งแล้ ว ผู้ส มั ค รเข้ ารั บ การคั ดเลื อ ก จะต้ อ งรั บ ผิ ดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
ภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
๑๐๐

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
*** ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ***
๙. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน
บ้านหนองขาหยั่ง จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหาก
มีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลาดับคะแนนที่สอบ
ได้ตามข้อ ๗ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
๑๑. สถานทีป่ ฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง อาเภอเมือง
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑

จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่

๑๒. การจัดทาสัญญาจ้าง
๑๒.๑ จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย
กาหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยใช้ประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง
จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมี
หนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) หากได้งบประมาณ
การจ้างต่อเนื่อง จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทาสัญญา
ต่อเนื่อง
๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มี
ข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ

หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวระพีร์ ขาสาคร)
ครูชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
................................................................................
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติการทางาน ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู้ ความสามารถ
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต่อความเป็นครู
- แฟ้มสะสมผลงาน

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา
...............................................................
๒๑ พฤศจิกายน – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร

๒๑ พฤศจิกายน – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

และและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง
----------------------------------------

รูปถ่าย 1 นิว้

1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ………………..……………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ……………………………………………………………………..………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน …………………พ.ศ…….…….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ………………………...……
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร………………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………..
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................….…..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..…………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ
....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

