ประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
******************************
ด้วยโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา ในปีการศึกษา 2561 ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 04010/0049 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครู ผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานด้านการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกับทาหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้น ความสาคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
วิชาเอกดนตรีสากล
จานวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,000 บาท และเงินประกันสังคม ตามที่กฎหมายกาหนด
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศิลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอน
1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตาม
ก.ค./ก.ค.ศ กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา
2) เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ หรือมีใบขออนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือ
ที่สานักงานคุรุสภารับรอง
3) สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตลอดอย่างน้อย 1 ภาคเรียน
1) มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
3. การรรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคคล
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 20-25 เมษายน พ.ศ. 2561
เวลา 08.30-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สามารถต่อต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 5539 1123
3.2 หลักฐานที่ต้องยืนพร้อมใบสมัคร
1) ใบสมัคร (ขอรับได้ที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม)
2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน
6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
3) ระเบียบแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.3 เงื่อนไขในการสมัครสอบ
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้นจะมาเรียกร้องสิทธิภายหลังมิได้
3.4 การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังว่า
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าดารงตาแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่และ
พ้นจากการดารงตาแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใด จากทางโรงเรียนทั้งสิ้น

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โดยมีรายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขากลุ่มวิชาเอก
ดนตรีสากล ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 เมษายน
พ.ศ. 2561 สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
วันที่ 30 เมษายน 2561
09.30 น. – 10.00 น.

ภาค ก. สอบข้อเขียน
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

50

10.00 น. – 11.00 น.

ภาค ข. สอบสัมภาษณ์

50

รวม

100

7. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
7.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้รับคะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณ์ที่มีผู้
ได้รับคะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ที่โดยคะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
7.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 เรียงลาดับจากผู้ได้รับคะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น.
8. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อาเภอบางกระทุ่ม
จังหวัดพิษณุโลก
8.2 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับจ้างครั้งแรกห้ถือประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง ระยะเวลาในการจ้างสัญญาจ้าง

8.3 การจ้าง ตาม ข้อ 8.2 ไม่มีข้อผูกพักต่อเนื่อง ที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการหรือข้าราชการ แต่อย่างใด
8.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องทาสัญญาจ้างและสัญญาค้าประกัน โดยผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการ
ไม่ต่ากว่าระดับ 5 โดยทาสัญญาจ้าง ณ โรงเรียบางกระทุ่มพิทยาคม อาเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายศักดิ์ชัย ทุ่งโพธิแดง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล
ตามประกาศโรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ลงวันที่ 19 เมษายน 2561
************************
19 เมษายน 2561
20-25 เมษายน 2561
27 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
2
พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561
10 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
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