ประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีค่ รูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติ
หน้ำที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรำ ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ด่วนที่สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙ ลงวัน ที่ ๒๘ กั นยำยน พ.ศ. ๒๕๕๙ และ คำสั่ งส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยำยน พ.ศ.๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำง
ชั่วครำว จึงประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา
สำขำวิชำเอกภำษำไทย

จำนวน ๑ อัตรำ

อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บำท

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชำติไทย
๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน ตำม
พระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์
ทีก่ ำหนด ในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพครู
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
๗) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน
หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกำรกระทำผิดวินัย

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสำมเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุฒิ ไม่ ต่ำกว่ำ ปริญ ญำตรีทำงกำรศึ กษำ หรือ ทำงอื่ น ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู
ตำมทีค่ ุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรกำร โรงเรียนเขำวง
พิทยำคำร ตำบลคุ้มเก่ำ อำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ – ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เว้น
วันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยหรือสภำสถำบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับต้นฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำม
ทีค่ ุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน พร้อมฉบับต้นฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จำนวน ๑ ฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำร
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องธุรกำร
โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร ตำบลคุ้มเก่ำ อำเภอเขำวง จังหวัดกำฬสินธุ์

๗. วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร จะดำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเขำวงพิทยำคำร
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐
๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๙.๑ เรียงตำมลำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตำมลำดับลงมำ ภำยในวันที่ ๑๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๑ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
(๓) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนตำแหน่งครูผู้สอน และให้มำรำยงำนตัว
ตำมวันเวลำที่กำหนด
๑๐.๒ ผู้ ได้รั บ กำรจั ดท ำสั ญ ญำจ้ำงเป็ น ลู กจ้ำงชั่ ว ครำวรำยเดื อนต ำแหน่ งครูผู้ ส อน ต้ อ งไป
รำยงำนตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
๑๐.๓ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร
๑๐.๔ ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณหำกปรำกฏว่ำเป็นผู้
ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำง อำจสั่ง
เลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงือ่ นไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายกนก ยนต์ชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน........................................... .วัน
๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ สำนักงำน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอำยุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิกำรศึกษำ....................................................................................................................................
ควำมสำมำรถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................
(ลำยมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร
 ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(...............................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

