ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)
--------------------------------ด้ว ยโรงเรีย นภูเขียว สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 มีค วามประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 2 อัตรา จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนั บ สนุ น การสอน) ดังนี้
1. ต าแ ห น่ งที่ จะสอบ คั ด เลื อ กเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ วค ราวป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รู อั ต ราจ้ า ง
(สนับสนุนการสอน) จานวน 2 อัตรา
1.1 สาขาวิชาพละศึกษา จานวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท
1.2 สาขาวิชาภาษาจีน จานวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,000 บาท
2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข ้าราชการครู
และ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็ นผู้ มีกายท ุพ พลภาพจนไม่สามารถปฏิบั ติ ห น้ าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
หมายเหตุ -. ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ท าสั ญ ญาจ้ า ง จะต้ อ งไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของข้าราชการส่ วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษาและสาขาวิชาภาษาจีน
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จ ะสม ัค รสอบค ัด เล ือ ก ติด ต่อ ขอสม ัค รได้ ณ ห้อ งการเงิน กลุ ่ม บริห ารงบประมาณ
ชุดละ 200 บาท และยื่น ใบสมัครได้ ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเขียว อาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 กันยายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่เว็บไซต์โรงเรียน
ภูเขียว http://www.phukhieo.ac.th
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
คะแนนเตม หมายเหตุ
วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563
09.00 น. – 12.00 น.
- สอบข้อเขียนวิชาเอก
100
13.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้ม
50
ผลงาน
คะแนนรวม

150
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8.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะดาเนิน การสอบข้อ เขีย นและสอบสัมภาษณ์ วัน ที่ 24 กัน ยายน 2563 เวลา 09.00 น.
เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนภูเขียว อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบวิชาเอก
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกตามหัวข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา ในวันที่ 25 กันยายน 2563 รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบ
คัดเลือก
9.3 ผู้ ที่ ส อบคั ด เลื อ กได้ อั น ดั บ ที่ 1 รายงานตั ว ท าสั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่ 28 กั น ยายน 2563
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้
อันดับถัดไป
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 การจัดทาสั ญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี ผู้ ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.2 ผู้ได้รับทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด หากพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.3 การจ้างครูอัตราจ้างตาแหน่งครูผู้ สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุห รือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างหรือพนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.4 การจ้างพิจารณาจ้างเป็นรายปีโดยทาสัญญาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
10.5 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามกาหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2563

(นายกษิดิศ ปลื้มญาติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนภูเขียว
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กาหนดการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)
สังกัด โรงเรียนภูเขียว อาเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
…………………………………………………………………………………………
ประกาศรับสมัคร
8 กันยายน 2563
รับสมัคร
15 – 21 กันยายน 2563
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 22 กันยายน 2563
คัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์
24 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
28 กันยายน 2563
เริ่มปฏิบัติหน้าที่
1 ตุลาคม 2563

