ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยยาง อาเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต ๓ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปญ
ั หาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ทาหน้าที่ครูผสู้ อน ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทรายได้สถานศึกษา จานวน ๒ อัตรา ปีการศึกษา 2563
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖0 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :
ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกทั่วไป จานวน ๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ อายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัตทิ ั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.4 เป็นผู้ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีในประเภทวิชาหรือกลุ่มสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งครู
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน พรรค
การเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่
โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ ๓
ตาบลละหาน อาเภอจัตุรสั จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จานวน ๑ ฉบับ
4.2 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ .ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องรับรองเอกสารสาเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกแผ่น
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง หมู่ ๓ ตาบลละหาน อาเภอจัตรุ ัส
จังหวัดชัยภูมิ
๕.๒ ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง
อาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ และ เว็บไซต์ http://bhy.chaiyaphum3 .go.th
๗. วิธีการคัดเลือก มี ๑ ส่วน ประกอบด้วย
7.๑ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยยาง จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง อาเภอจัตุรสั
จังหวัดชัยภูมิ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0๘๕ – ๗๖๔๔๓๓๖
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากการสัมภาษณ์ ตามข้อ ๗. ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ใน
กรณีที่มผี ู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลาดับที่โดยจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียน
แต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง
- เริ่มปฏิบัตงิ าน วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผูม้ ีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ครูผสู้ อน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่
จะนาไปสูก่ ารบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัตหิ น้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น ผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสัง่
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิ้น
10.6 การจ้างงานครัง้ นี้ไม่ผกู พันกับการนาส่งเงินประกันสังคม หากผู้ได้รบั การคัดเลือกประสงค์จะสมัคร
เป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ให้ถือเป็นความสมัครใจของผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสุจิรา รุ่งรัตน์ตระกูล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยยาง

เกณฑ์การคัดเลือก
การทดสอบแบ่งออกเป็น ๑ ภาค(สัมภาษณ์) รวมทั้งสิ้น ๕๐ คะแนน
-----------------------------------------การประเมินด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์
๕๐ คะแนน
กาหนดการสอบ
วัน เวลา
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วันที่

กรกฎาคม ๒๕๖๓
วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการทีโ่ รงเรียน
ประกาศ
รวม

๕๐

หมายเหตุ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยยาง ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
................................................................................
-

วันที่ ๑๗ - 23 กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓
วันที่ 1 สิงหาคม 2563

ประกาศรับสมัคร และรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ และประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และปฏิบัตหิ น้าที่

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนการประเมินการสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านห้วยยาง สพป.ชัยภูมิ เขต ๓
คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
****************

