ประกาศโรงเรียนด่ านขุนทด
เรื่ อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวครู รายเดือน
ตาแหน่ ง ครู ผู้สอน
…………………………………………..
ด้วยโรงเรี ยนด่านขุนทด ตั้งอยูห่ มู่ที่ 2 ตาบลด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา
จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวครู รายเดือน ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน
จานวน 1 อัตรา
1. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทวั่ ไป จานวน 1 อัตรา
โดยกาหนดคุณสมบัติและเงื่อนไข ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
1.2 เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ ทั่วไป หรื อเทียบเท่าได้
ไม่ต่ากว่าซึ่ง ก.ค.ศ กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สงั กัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3 ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสามเณร
1.4 เป็ นผูม้ ีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
2. เงื่อนไขการจ้ าง
2.1 อัตราจ้างเดือนละ 15,000 บาท ต่อคน ต่อเดือน
2.2 ไม่ผกู พันการบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นเงินเดือน
2.4 การจ้างครั้งแรกจะจ้าง ผูผ้ า่ นการคัดเลือกลาดับที่ 1 โดยมีระยะการจ้าง 4 เดือน
( 1 ธันวาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 )
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
3.1 ผูป้ ระสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริ หารบุคคล
โรงเรี ยนด่านขุนทด หมู่ที่ 2 ตาบล ด่านขุนทด อาเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ตั้งแต่วนั ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 21 พฤศจิกายน 2561 เว้นวันหยุดราชการ

3.2 ผูส้ มัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และแจ้งสถานที่ที่สามารถ
ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร โดยลงลายมือชื่อ
ต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับสมัคร
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้ องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริ ญญาบัตรที่ระบุวชิ าเอก หรื อใบรับรองที่ระบุวชิ าเอกและสภาอนุมตั ิปริ ญญาบัตร
แล้วพร้อมฉบับจริ ง
จานวน
1
ฉบับ
4.2 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่
คุรุสภาออกให้
จานวน
1
ฉบับ
4.3 รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 3 X 4 ซ.ม. ( 1 นิ้ว)
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จานวน
1
รู ป
4.4 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริ ง จานวน 1 ฉบับ
4.5 ใบรับรองแพทย์ (จากโรงพยาบาลของรัฐบาล) ซึ่งแพทย์ได้ตรวจและลงความเห็น
มาแล้วไม่เกิน 3 เดือน
4.6 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน
1
ฉบับ
4.7 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน
1
ฉบับ
(หากตรวจสอบในภายหลังว่าผูส้ มัครขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครผูส้ มัครจะเรี ยกร้องสิทธิ์ใด ๆ
ไม่ได้ท้งั สิ้น)
5. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ คัดเลือกและระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
โรงเรี ยนด่านขุนทด จะประกาศรายชื่อผูส้ มัครซึ่ งมีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่
22 พฤศจิกายน 2561 และจะทาการคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนด่ านขุนทด
ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็ นต้ นไป
6. หลักสู ตรและวิธีการคัดเลือก
6.1 ภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง สอบข้อเขียน คะแนนเต็ม 100 คะแนน
6.2 ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
โดยประเมินจากการศึกษาประวัติการทางาน ประสบการณ์ และความรู ้ความสามารถที่ จะเป็ นประโยชน์
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ ท่วงที วาจา อุปนิสยั อารมณ์ เจตคติ ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา
7. เกณฑ์ การตัดสิ นและการประกาศรายชื่ อผู้ได้ รับการคัดเลือก
จะประกาศผลการคัดเลือกเรี ยงตามลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่คะแนนรวมกัน

เท่ากันให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาค
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนภาคความรู ้ ความสามารถเฉพาะตาแหน่งมากกว่า
อยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผทู ้ ี่มีเลขประจาตัว
สอบก่อนอยูใ่ นลาดับที่สูงกว่า ทั้งนี้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนตามข้อ 6.1 และ 6.2
แต่ละภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และให้ไค้คะแนนรวม ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
โดยจะประกาศผลการคัดเลือกให้ ทราบ ภายในวันจันทร์ ที่ 26 พศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
ด่ านขุนทและทางเว็บไซต์ http://www.dt.ac.th/
8. การขึน้ บัญชีและการจ้ าง
8.1 การขึน้ บัญชี
จะขึ้นบัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือก ซึ่งผ่านเกณฑ์ขอ้ 7 ตามลาดับไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถา้ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกในตาแหน่งลูกจ้างชัว่ คราวครั้งใหม่
ให้เป็ นอันยกเลิกประกาศผลการคัดเลือกครั้งนี้
8.2 การจ้ าง
จะจ้าง ตามลาดับที่ที่ได้รับการคัดเลือก แต่ละวิชาเอก จานวน 1 อัตรา การจ้างครั้งแรกจะถือ
ตามประกาศผลการคัดเลือกเป็ นการเรี ยกตัว ส่วนการจ้างครั้งต่อๆไป จะมีจดหมายลงทะเบียนถึงผูท้ ี่อยูใ่ น
ลาดับที่จะได้รับการจ้างตามหลักฐานที่ระบุไว้ในใบสมัคร โดยให้เวลามารายงานตัวไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน
นับตั้งแต่วนั ที่ทางการไปรษณี ยไ์ ด้ประทับตราลงบนจดหมาย ผูไ้ ม่ไปรายงานตัวตนตามกาหนดทุกกรณี
ถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรี ยกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากทางราชการไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

( นายพันธพัฒน์ พรมสวัสดิ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนด่านขุนทด

กาหนดการคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวครู รายเดือน
ตาแหน่ง ครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนด่านขุนทด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.ประกาศรับสมัครคัดเลือก
2.รับสมัครคัดเลือก
3.ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4.สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
5.ประกาศผลการคัดเลือก
6.รายงานตัว
7.จัดทาสัญญาจ้าง

วัน เดือน ปี
8 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561– 22 พฤศจิกายน 2561
(เว้นวันหยุดราชการ)
22 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561

ตารางสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตั้งเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือน
ตาแหน่งครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนด่านขุนทด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561

เวลา

ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ ง

คะแนนเต็ม

09.00 น-12.00 น.

1 ภาคความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
(สอบข้อเขียน)

100 คะแนน

2.ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ
(สัมภาษณ์)

50 คะแนน

13.00 น-15.00 น.

หมายเหตุ

