ประกาศโรงเรียนอนุบาละงู
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรีย นอนุ บ าลละงู อ าเภอละงู จังหวัด สตู ล ส านั กงานเขตพื้ น ที่ก ารศึ กษาประถมศึก ษาสตู ล
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่ วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 2 อัตรา ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อ
จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (-แปดพันบาทบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกดนตรี
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
๒.3 ไม่เป็ น ผู้ มีกายทุ พพลภาพจนไม่ส ามารถปฏิบัติ ห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น เฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.4 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
2.6 เป็ น ผู้ ได้รั บ วุฒิ ป ริญ ญาตรีท างการศึกษา หรือปริญ ญาตรีส าขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิช าชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.7 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

๓. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ณ โรงเรี ย นอนุ บ าลละงู
ตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล ตั้งแต่วนั ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕61 – 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 –
16.00 น. (เวลาราชการ) เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ สู้ มัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕61 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลละงู
๗. วิธกี ารคัดเลือก
การสอบโดยการสอบความรู้ทั่วไป(ภาค ก) ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข) และสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2561
09.00 – 10.00 น.
ความรู้ทั่วไป (ภาค ก)
10.30 – 11.30 น.
ความรู้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข )
13.30 น. – เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50
50
50
150

๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลละงู จะดาเนินการสอบความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะตาแหน่ง และสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 11 มิ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลละงู

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ ส อบผ่ า นจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ๖๐ ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบความรู้เฉพาะตาแหน่ง มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนน
เท่ากันอีกก็ใช้คะแนนภาคความรู้ทั่วไปมากกว่าในลาดับที่ดีกว่า และถ้าคะแนนเท่ากันอีกก็จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก)
โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กตามข้ อ ๙.๑เรีย งตามล าดั บ จากผู้ ได้ ค ะแนนรวมสู งลงมา
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน ๒๕๖1
แต่ห ากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญ ชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รั บการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕61 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือ ก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้ างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้ างลู กจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้ สอน ไม่มีข้อผู กพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุห รือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายปริญญา ดาเต๊ะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลละงู

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลละงู ลงวันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕61
................................................................................
๒1 พฤษภาคม ๒๕61
28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
4 มิถุนายน 2561
11 มิถุนายน 2561
12 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบภาค ก. ภาค ข. และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
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