ประกาศโรงเรียนบานนาคูหา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูผูสอน
**************************
ดวย โรงเรี ย นบานนาคู หา มี ค วามประสงคจะรั บ สมัค รสอบคั ด เลื อกครู อั ต ราจางรายเดือนแกปญห
นแกปญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจาง
เป)นลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด.วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ๓๘๗๖ ลงวัน ที่ ๑๕ มี นาคม ๒๕๔๗ และคํา สั่งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจาง
ชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึ งประกาศรับ สมั ครสอบคั ด เลือกบุค คลเพื่ อจางเป)นนครู
ครู อัต ราจางรายเดื อนแกปญหาสถานศึ กษา
ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต โรงเรียนบานนาคูหา จึงประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกบุคลากร
ลูกจางชั่วคราวในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจํานวน 1 ตําแหน.ง โดยมีรายละเอียด ดังต.อไปนี้
1. ชื่อตําแหนง และรายละเอี
และร
ยดการจัดจาง (รายละเอียดแนบทายประกาศนี
ศนี้)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสํ
ฉพ ะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเข
รเขารับการคัดเลือกสรร
2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่าํ ระดับปริญญาตรี
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 มีอายุไม.ต่ํากว.า ๑๘ ปVบริบูรณ
2.5 ไม.เป)นบุคคลลมละลาย
2.6 ไม.เป)นผูมีกายทุพพลภาพจนไม.สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟLนเฟMอนไม.สมประกอบ หรือเป)นโรคที่กําหนดไวในกฎหมายว.าดวยการเป)นลูกจางชั่วคราวตามระเบี
ตามระเบียบของ
กระทรวงการคลังหรือตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
2.7 ไม.เป)นผูดํารงตําแหน.งขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ในพรรคการเมือง
2.8 ไม.เป)นผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต.โทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ไม.เป)นผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล.ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน.วยงานอื่น
ของรัฐ
2.10 ไม.เป)นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รบั สมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่โรงเรียนบานนาคูหา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา แพร. เขต 1 ตั้งแต.วันที่ ๗ – 9 มิถุนายน 2557 ไม.เวนวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
1. รูปถ.ายหนาตรง ไม.สวมหมวกและไม.สวมแว.นตาดํา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว ถ.ายมาแลว
ไม.เกิน 6 เดือน และถ.ายครั้งเดียวกัน จํานวน 3 รูป
2. สําเนาประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษา
ออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สาํ เร็จการศึกษาไวชัดเจน จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
4. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
5. หนังสือรับรองแพทยฉบับจริง ซึ่งเป)นผลการตรวจร.างกายมาแลวไม.เกิน 30 วัน
จํานวน 1 ฉบับ
6. วุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร ที่ฝ^ายการอบรมหลักสูตรอื่น ๆ (ถามี)
7. สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
8. หนังสือรับรองการผ.านงาน (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
(เอกสารตามขอ 2 , 3 , 4 , 6 , 7 ใหนําฉบับจริงมาแสดงดวยในวันสมัคร และสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัคร
เขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย)
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว.าเป)นผูมีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน.งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียด ต.าง ๆ ในใบสมัคร
พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผูสมัครไม.ว.าดวยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึ กษาไม.ตรงตามคุณวุฒิของตํา แหน.งที่ สมัครสอบ อันมีผลทําให ผูสมัครสอบไม.มีสิทธิส มัครสอบตาม
ประกาศรับสมัครดังกล.าว ใหถือว.าการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เป)นโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการ
ประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนบานนาคูหา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๙ มิถุนายน 255๗
ณ โรงเรียนบานนาคูหา

-๓5. หลักเกณฑ8และวิธีการเลือกสรร
ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้ โรงเรียนบานนาคูหา
จะเลือกสรรโดยวิธีการสอบสัมภาษณและประเมินผลจากผลการเรียนหรือประสบการณการผ.านงาน โดยใหผูสมัคร
เตรียมรายงานผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงานยอนหลัง มาในวันประเมินสมรรถนะดวย ซึ่งมีองคประกอบในการ
พิจารณา ดังนี้
วัน / เวลา
วิธีการประเมิน
คะแนนเต็ม
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑. สัมภาษณ
๕๐ คะแนน
เวลา 08.00. – 16.30 น. ๒. ประเมินผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน ,
๕๐ คะแนน
ประสบการณ
สอบสัมภาษณและการรายงานผลการเรียนหรือผลการปฏิบัติงาน ใชสถานที่หองประชุมของโรงเรียน
6. เกณฑ8การตัดสิน
ผูที่จะถือว.าเป)นผูผ.านการเลือกสรรจะตองเป)นผูที่ไดคะแนนในการประเมินในแต.ละภาคไม.ต่ํากว.ารอยละ
50 และไดคะแนนรวมทั้ง 2 ภาค ไม.ต่ํากว.ารอยละ 60
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
โรงเรียนบานนาคูหา จะประกาศรายชื่อผูผ.านการเลือกสรรตามลําดับคะแนนมากไปหานอย ในวันที่ 1๑
มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนบานนาคูหา
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร
ผูผ.านการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางที่ โรงเรียนบานนาคูหา ในวันที่ 1๒ มิถุนายน 2557
เวลา 09.00 - 10 .00 น. ถาไม.มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนดถือว.าสละสิทธิ์และจะเรียกคนที่ลําดับต.อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. 2557

( นายชํานาญ สีสม )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาคูหา

บัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตําแหนง รับสมัคร
ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเหมาบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา
แนบทายประกาศโรงเรียนบานนาคูหา
ลงวันที่ ๒ มิถุนายน 2557
ตําแหนง
ครูผูสอนจางเดือนละ
15,000 บาท
ในปVการศึกษา 2557
(1๒ มิถุนายน 2557 –
30 กันยายน 2557 )

อัตรา

โรงเรียน

1

บานนาคูหา
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
แพร. เขต 1

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนง
ทุกสาขาวิชา คุณวุฒิปริญญาตรี ทางดานการศึกษา
มีใบประกอบวิชาชีพครู
มีความสามารถพิเศษดานคอมพิวเตอร
วิชาเอก

