ประกาศโรงเรียนบ้านเขว้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
------------------------------------------------ดวย โรงเรียนบ้านเขว้า สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งใหผอู ํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดังนั้น โรงเรียนบ้านเขว้า จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติ
หน้าที่ครูอัตราจ้าง) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
๑. ชื่อตําแหนงงาน กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน
๑.๑ ชื่อตําแหนง ตําแหนงลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
๑.๒ ขอบขายงานที่ใหปฏิบัติ
(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) เป็นผู้ช่วยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
(๓) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน
(๔) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน
เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
๑.๓ อัตราวางจํานวน ๑ อัตรา ในสาขาหรือวิชาเอกทั่วไป จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ คาตอบแทน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๑.๕ ระยะเวลาการจาง ตั้งแต ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไมต่ํากวา ๑๘ ป

(๓) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๔) ไมเปนผูมีทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟัน่ เฟอนไมสมประกอบ และไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจ
ของสังคม
(๕) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
(๖) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะการกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
อืน่ ๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
(๘) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงาน
อืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจางของสวนราชการสวนทองถิ่น
(๙) มีคุณสมบัติทั่วไปตามตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคจะสมัครใหขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนบ้านเขว้า อําเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในระหวางวันที่ ๖ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๓.๒ หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถาย
ไมเกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่เปดรับสมัครวันสุดทาย) และถายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป
(๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย
จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) ทะเบียนบาน ฉบับจริงพรอมสําเนาภาพถาย จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพรอม
สําเนาภาพถาย จํานวนอยางละ ๑ ฉบับ
๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร

ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเป็นผูมี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ที่สมัครสอบ อันเปนผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวา
การรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเขว้า จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์เขารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนบ้านเขว้า
๕. วันเวลา และสถานที่ในการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเขว้า จะดําเนินการเลือกสรรในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขว้า
๖. หลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการเลือกสรร ตามวิธีการเลือกสรร ตามแนบทายประกาศนี้ ดังตอไปนี้
วิธีการเลือกสรร
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง
ประเมินจากความเหมาะสมของบุคคล

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑๐๐

สัมภาษณ์ สังเกต

๗. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรร จะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๕๐ โดยเรียงลําดับ
จากผูไดคะแนนมากไปหานอย กรณีที่ไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสมัครที่มาสมัครก่อนอยูในลําดับที่ดีกวา
๘. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเขว้า จะประกาศรายชื่อผู ผานการเลือกสรรได ตามลําดับคะแนนที่สอบไดตามขอ ๗
ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขว้า
๙. การขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเขว้า จะขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรได โดยบัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก

หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่ แลวแตกรณี
๑๐. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรมารายงานตัว
การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางครั้งแรก ใหถือประกาศ
ขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรรไดลําดับที่ ๑ เปนการเรียกตัวผูมีสิทธิ์ไดรับการจัดทําสัญญาจางมารายงานตัว
และจัดทําสัญญาจาง
สําหรับการเรียกตัวผู้ผานการเลือกสรรไดที่ขึ้นบัญชีไวมารับการจัดทําสัญญาในครั้งตอไป
ในกรณีผูผานการเลือกสรรไดลําดับที่ ๑ ไมมารายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามระยะเวลาที่โรงเรียนกําหนด
หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขว้า จะมีหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดโดยตรงเปนรายบุคคลทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ระบุไวในใบสมัครกอนกําหนดวันรายงานตัวไมนอยกวาสิบวัน นับตั้งแต
วันประทับตราของไปรษณียตนทางของจดหมายลงทะเบียนตอบรับที่เรียกใหมารายงานตัว

๑๑. การมารายงานตัวและการจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผานการเลือกสรรจะตองมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขว้า
หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนด จะถือว่าสละสิทธ์โดยไม่สามารถเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายณัฐนนท์ วิทยาประโคน)
ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านเขว้า

กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนบ้านเขว้า
------------------------------ประกาศรับสมัคร
รับสมัครคัดเลือก

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
วันที่ ๖ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ทําการเลือกสรร

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานตัวและจัดทําสัญญาจาง

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนบ้านเขว้า
( แนบทายประกาศโรงเรียนบ้านเขว้า ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ )
--------------------------------ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ใหประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณ์
และการสังเกต ดังตอไปนี้

๑. ประวัติสวนตัว
๔. การมีปฏิสัมพันธ

๒. บุคลิกภาพ
๕. เจตคติ

๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ

ใบสมัครสําหรับเลือกสรรบุคคลเปนลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง)
โรงเรียนบ้านเขว้า อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 4
1. ชื่อและนามสกุล………………………………………………..……………………………………..….
2. เกิดวันที่ ……….…….เดือน…………………….พ.ศ.………….. ปจจุบันอายุ ……….ป…....……..เดือน
3. เกิดที่จังหวัด………….……………… สถานภาพ  โสด  สมรสแล้ว  หย่า
4. ที่อยูปจจุบันเลขที่ (ตามทะเบียนบาน) ……………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………….……โทรศัพท………….…..…….......................................................
5. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ชื่อคุณวุฒิ.................................................………
วิชาเอก……….……………...............................................
6. อาชีพปจจุบัน .....................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่แจงไวในใบสมัครขางตนเปนความจริงทุกประการ หากปรากฏวา ขอความ
ในใบสมัครนี้ไมเปนความจริงหรือคุณสมบัติของขาพเจาไมครบถวน ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
ในการคัดเลือกและการบรรจุแตงตั้ง
ลงชื่อ………………………………….ผูสมัคร
(....................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่ ........ เดือน....................… พ.ศ.............
บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและหลักฐานไว้
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ยังไม่ครบ เนื่องจากขาด..............................................

ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก..........................................
................................................................................................ .......................................................................................
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีต่ รวจคุณสมบัติ
(...........................................................)
(...........................................................)
ตําแหน่ง.......................................................................... ตําแหน่ง..........................................................................

