ประกาศโรงเรียนบ้านสุขสาราญ
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ตาแหน่งครูจ้างสอน
..............................................
ด้วย โรงเรียนบ้านสุขสาราญ จะดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน
ตาแหน่งครูจ้างสอน ของโรงเรียนบ้านสุขสาราญ จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามความในคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติร าชการแทนเกี่ ยวกั บ ลูก จ้าง
ชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
รายเดือน ตาแหน่งครูจ้างสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมารายเดือน ตาแหน่ง ครูจ้างสอน
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
- อัตราจ้างเหมาเดือนละ 15,๐๐๐ บาท
ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2564- 30 กันยายน 2565) ด้วยเงินงบประมาณ
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาแพงเพชร และโรงเรียนสมทบ
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นผู้ที่ดารงตาแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่กาหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.
6) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ร ะหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม หลักเกณฑ์
ที่กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
7) ไม่ เป็นผู้บ กพร่อ งในศีล ธรรมอันดีส าหรับ การเป็นผู้ป ระกอบวิชาชีพครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2/10) ไม่เป็นผู้เคยรับ…
-210) ไม่ เป็ นผู้ เคยรับ โทษจ าคุก โดยค าพิ พากษาถึงที่ สุดให้ จ าคุก เว้น แต่เป็น โทษ ส าหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระท าผิ ด วิ นั ย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานใน หน่วยงาน
ของรัฐ
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
1) ต้องมีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่
ก.ค.ศ.กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวิชาเอกที่กาหนดในข้อ 1 (1.1)
3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ารั บ การคั ด เลื อ ก ขอรับ และยื่ น ใบสมั ค รพร้อ มเอกสารหลั ก ฐาน
ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสุขสาราญ ระหว่างวันที่ 19–26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30–16.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โทร. 083-575-9949
4. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร
4.1 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
4.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญ ญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจภายใน
วันรับสมัครวันสุดท้าย และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.5 หลัก ฐานอื่ นๆ เช่น หนังสือส าคัญ การเปลี่ยนชื่อ-สกุ ล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี ) พร้อม
สาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4.6 ใบรับรองแพทย์
5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก
โรงเรียนบ้านสุขสาราญ จะประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์ได้รบั การพิจารณาคัดเลือกภายใน
ภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
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-36. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือก
หลักเกณฑ์
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
50
50
100

รวมคะแนนทั้งสิ้น

วิธีกำรคัดเลือก
สอบวิธีการสอน
สอบสัมภาษณ์

หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก ความเหมาะสมกับตาแหน่งข้อเขียน 50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน
7. วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านสุขสาราญ จะคัดเลือกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564
วัน เดือน ปี

เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

29 พฤศจิกายน
2564

09.00 - 10.00 น

ความรู้ความสามารถ
(วิธีการสอน)
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์)

50 คะแนน

10.00 - 11.00 น.

50 คะแนน

8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในข้อ 6 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านสุขสาราญ
โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุด มาตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 25๖4

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจิรญ
ั ฐญารัตต์ มงคลธณารัฐช์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสุขสาราญ

ใบสมัครสอบคัดเลือก ตาแหน่งครูจ้างสอน เลขที…
่ …/………….
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาปฐมวัย
โรงเรียนบ้านสุขสาราญ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาแพงเพชร เขต 2
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................
2. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................อายุ.............ปี..............เดื อน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา....................................................................วิชาเอก...................................................................
จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่...........เดือน................................พ.ศ..............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5. อาชีพปัจจุบัน..................................................................................................................................................
6. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.......................
จังหวัด.......................................................
7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมูท่ ี่................ตาบล.....................................อาเภอ...................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทร...............................................
8. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
9. ชื่อสามี/ภรรยา..............................................................................อาชีพ.........................................................
10. ชื่อบิดา..........................................................................ชื่อมารดา.................................................................
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึง่ ได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒบิ ัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(............................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รบั สมัคร ลงชือ่ ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(..........................................................)
(...............................................................)
.............../...................../.................
................/............................/.................

