ประกาศโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทา
หน้าที่ครูผู้สอนจานวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
มากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2547 และมีคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน 2 อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
-สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรือหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมสภาคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ มีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัด ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยืนใบ
สมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 26-29 มีนาคม 2561
เว้นวันหยุดราชการ

๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงว่าจบสาขาวิชาปฐมวัย พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง 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 ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นในสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถกู ต้องและครบถ้วน
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๗. วิธีกำรคัดเลือก
1. การสอบข้อเขียน (ปรนัย 60 ข้อ 60 คะแนน)
2. การสอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน)
3. สอบสอน
(20 คะแนน)
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้านอ้อกระทิง จะดาเนิ น การสอบปฏิบัติการสอบข้อเขียน (ปรนัย) 9.00 น. 10.30 เวลา
สอบสัมภาษณ์/สอบสอน (หน่วยตัวเรา) เวลา 10.45 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านอ้อ
กระทิง ในวันที่ 3 เมษายน 2561
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะ
จัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลง
มา ภายในวันที่ 4 เมษายน 2561
10. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการทาสัญญาจ้าง
- ลาดับที่ 1 และ 2 รายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561
- ทาสัญญาจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ถึง 30 กันยายน 2561
10.2 การทาสัญญาจ้าง ครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้ มีสิ ทธิ์ มาทาสั ญญาจ้างเป็ นลู กจ้าชั่ว คราวรายเดือนตาแหน่งครุผู้ส อนครั้งแรก และให้ ม า
รายงานตัว ตามเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการทาสัญญาจ้างเป็นลู กจ้างรายเดือนตาแหน่งครู ผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ และถูกยกเลิกการประกาศรายชื่อ
10.4 การจ้างลูกจ้างตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
เป็นลุกจ้างประจาหรือ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีร ะหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้างได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
10.6 ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวอรษา เณรตาก้อง)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนบ้านอ้อกระทิง

