ประกาศโรงเรียนบานทามจาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล
*********************
ดวยโรงเรียนบานทามจานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ มีความ
ประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน เพื่อใหการคัดเลือก
ตําแหนงครูอัตราจาง ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนบานทามจานจึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเพื่อเขาเปนครูอัตราจาง ดังนี้
๑. ตําแหนงทีจ่ ะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูพี่เลี้ยงนักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน ๑
อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท (-สี่พันบาทถวน-)
- ครูพี่เลี้ยงในระดับชั้นปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ มีความสามารถเฉพาะทางดานคอมพิวเตอร หรือเทคโนโลยีดิจิทัล จะพิจารณาเปนพิเศษ
๒.๖ สามารถอุทิศเวลา เมื่อทางโรงเรียนมีภาระหนาที่นอกเหนือจากงานหลัก เชน มาเชาหรือกลับ
เย็นเปนบางครั้ง หรือมีงานพิเศษตาง ๆ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ หองธุรการ โรงเรียนบานทามจาน
ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ ( ในวันเวลาราชการ ๐๘.๓๐ ๑๖.๓๐ )
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร

๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในเวลา วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หองธุรการ
โรงเรียนบานทามจาน ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๗.วิธีการคัดเลือก
๗.๑ การสอบขอเขียน ๕๐ คะแนน
๗.๒ การสอบสัมภาษณ ๕๐ คะแนน
รวม ๑๐๐ คะแนน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานทามจาน ตําบลหนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จะดําเนินการสอบขอเขียน
ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. และสอบสัมภาษณ ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา
๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ หองสมุดโรงเรียนบานทามจาน ตําบลหนองบัวโคก อําเภอ
จัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะ
จัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะใช
วิธีการสุม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอัน
ยกเลิกตั้งแต วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
-วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และให
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย

๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจ
สั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมสวน ใจจันทึก)
อํานวยการโรงเรียนบานทามจาน

