ประกาศโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๐ อุดรธานี
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนจํานวน 1 อัตรา ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจาง
ชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ๙,๕๐๐บาท (-เกาพันหารอยบาทถวน-)
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปน ผูมีคุณ สมบั ติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แหง พระราชบั ญ ญั ติระเบี ย บขาราชการครูและบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาจีนจํานวน 1 อัตรา
2.3 เปนผูที่สามารถสอนวิชาภาษาจีนได
๒.4 เปนผูมีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีห นังสือรับรองสิทธิ ที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๕ ไมเปนบุคคลที่มีความบกพรองทางจริยธรรม
๒.๖ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับ ใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห ตําบลหนองหัวคู อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
ตั้งแตวันที่ ๗-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 256๒
เวลาราชการ เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได ๐๔๒๑๕๐๔๑๘ โทร.๐๘๗-๙๔๖๒๔๘๕
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันที่ออกไมเกิน ๓๐ วันซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.วาดวยโรค
พ.ศ. ๒๕๔๙

-๒–

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวใน
ใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม 256๒ ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวง
ประชานุเคราะห ตําบลหนองหัวคู อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี ทาง www.Nkpschool.ac.th.
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัตกิ ารสอบและสอบสัมภาษณ
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดหัวเดนจะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม256๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สอบขอเขียน และเวลา ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภาษณ
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห ตําบลหนองหัวคู อําเภอบานผือ จังหวัด
อุดรธานี
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม256๒
สอบขอเขียน
09.00 น. – 12.00 น.
1. ความรูความสามารถทั่วไป
50
2. ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
50
13.00 น. เปนตนไป

สอบสัมภาษณ

100

-๓๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู ส อบผ า นจะต อ งได ค ะแนนรวมกั น ไม น อ ยกว า ร อ ยละ๖๐ในกรณี ที่ มี ผู ไ ด ค ะแนนรวมเท า กั น
จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน
จะใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม256๒ ผูไดรับการคัดเลือกคือผูที่ไดคะแนนสูงสุดและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.256๒ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอ ผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูก ารบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่ง
เลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมได ไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒

(นายสันทัศน หอมสมบัต)ิ
ผูอํานวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
................................................................................
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๗– ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัตกิ ารสอบและสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห ตําบลหนองหัวคู อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ อุดรธานี
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

