ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ครูอัตราจ้าง
ทาหน้ าที่ ครูผู้ สอน จานวน 1 อั ตรา จึงประกาศรั บสมัค รสอบคัด เลื อกบุค คลเพื่ อ จ้างเป็ น ครู อัต ราจ้างท าหน้า ที่
ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-) ระยะเวลาจ้าง 6 เดือน
- กลุ่มวิชาภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
2.9 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักบวช นักพรต
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
- มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มวิชาภาษาไทย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อย
หนองจานวิ ท ยา อ าเภอเมื อ งอุ บ ลราชธานี จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ตั้ งแต่ วั น ที่ 22 – 25 ตุ ล าคม 2561
เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 095-9254534
(คุณครูสัมฤทธิ์ บุญเฉลียว)

-25. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันศุกร์ท่ี 26 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้าน
ทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา หรือ Facebook โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
8. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันจันทร์ท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
- สอบสัมภาษณ์
100
เวลา 09.00 - 12.00 น.
คะแนนรวม
100
9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม
2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
10. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
10.1 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2561 ทีโ่ รงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา หรือ Facebook โรงเรียนบ้านทุ่งขุน
น้อยหนองจานวิทยา รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

ฃ

-311. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
11.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวัน
พฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
11.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
11.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
11.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายวรวิทย์ โสภาพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
เกี่ยวกับคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
1. กลุ่มวิชาภาษาไทย หรือทางภาษาไทย หรือสาขาวิชาเอก ดังนี้
1.1 กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.2 การสอนภาษาไทย
1.3 ภาษาและวัฒนธรรมไทย
1.4 ภาษาและวรรณคดี
1.5 วรรณคดีไทย
1.6 ไทยคดีศึกษา
1.7 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1.8 ภาษาไทยและการสื่อสาร
1.9 สาขาวิชาเอกในแบบเอกสารที่มีวิชาเอกภาษาไทยเป็นเอกสาคู่ด้วย
1.10 สาขาวิชาเอกในแบบเอกสารคู่ที่มีวิชาเอก วิชาเอกหนึ่งหรือทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขา วิชาเอกที่กาหนด

