ประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มี ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๙ อัตรา ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙ ลงวัน ที่ ๒๘ กั นยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ คาสั่ งส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๙ อัตรา
- สาขาวิชาเอกเคมี
จานวน ๒ อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน ๒ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
- สาขาวิชาเอกนาฏศิลป์
จานวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาจีน

จานวน ๒ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุฒิ ไม่ ต่ากว่า ปริญ ญาตรีทางการศึ กษา หรือ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามทีค่ ุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเขาวง
พิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เว้น
วันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ทีค่ ุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับต้นฉบับ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับลงมา ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนด
๑๐.๒ ผู้ ได้รั บ การจั ดท าสั ญ ญาจ้างเป็ น ลู กจ้างชั่ ว คราวรายเดื อนต าแหน่ งครูผู้ ส อน ต้ อ งไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงือ่ นไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายกนก ยนต์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒
................................................................................

ที่

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

๑.

ประกาศรับสมัคร

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.

รับสมัคร

๒๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

๓.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๓ เมษายน ๒๕๖๒

๔.

สอบสัมภาษณ์

๔ เมษายน ๒๕๖๒

๕.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๕ เมษายน ๒๕๖๒

๖.

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ

เวลาราชการ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(...............................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

