ประกาศโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนจานวน ๒ อัตรา ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ที่ ศธ ๐๔๒๒๖/1835 ลงวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนั้น อาศัยอานาจตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม
2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/๒560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60
เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ได้แก่
1.1 สาขาวิชาเอก การศึกษาปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา
1.2 สาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา หรือ ฟิสิกส์)
จานวน 1 อัตรา
2. ขอบข่ายงานที่ให้ปฺฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ทีส่ าเร็จ
การศึกษา
3.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
ตาบลวังยาว อาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 23-29 มิถุนายน ๒๕๖๑ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ

๒5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
5.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
5.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
5.๗ ใบรับรองแพทย์
6. วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานที่สรรหา/หลักสูตรการสรรหา
6.1 วิธีการสรรหา ดังนี้
- การสอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน
- การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
6.2 วันเวลาในการสรรหา ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ 09.00 น.เป็นต้นไป
6.3 สถานที่สรรหา ห้องประชุมวรรณจิตต์โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์
6.4 หลักสูตรการสรรหา ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่สอนและสนับสนุนการสอน
7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
8. วันประกาศผลการสรรหา
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๑
9. การขึ้นบัญชี/การยกเลิกบัญชี
ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสรรหา
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2
กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชี ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผลการสรรหาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญเย็น โหว่สงคราม)
ผู้อานวยการโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ ลงวันที่ 22 มิถุนายน ๒๕๖๑
................................................................................
22 มิถุนายน ๒๕๖๑
23-29 มิถุนายน ๒๕๖๑
29 มิถุนายน ๒๕๖๑
30 มิถุนายน ๒๕๖๑
30 มิถุนายน ๒๕๖๑
1 กรกฎาคม ๒๕๖๑
2 กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหา
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสรรหา
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เลขที่ ........./ ๒๕๖๑
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด............................... .....
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จั งหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................................... ......
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

