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ประกาศโรงเรียนบัวแก้วเกษร
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแน่งครูอัตราจ้าง
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนบัวแก้วเกษร สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 4 มีควำมประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวในตำแน่งครูอัตรำจ้ำง วิชาเอกแนะแนวทางการศึกษา
จานวน 1 อัตรา งบประมำณเงินรำยได้สถำนศึกษำ โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบั ติส ำยงำนกำรสอน มีลั กษณะงำนที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรทำหน้ำที่หลั กด้ำนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย มีกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย
เพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ โดยเน้นควำมสำคัญทั้งควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่ดีงำม และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำ
1.3 กลุ่มวิชาที่ต้องการ
- เอกแนะแนวทำงกำรศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
1.4 ผลตอบแทนที่ได้รับ
- ค่ำจ้ำงต่อเดือน
9,440 บำท
- ค่ำครองชีพ
2,560 บำท
1.5 คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะด้านสาหรับผู้สมัคร
- คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสัญชำติไทย
(2) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ร่ ำ งกำยทุ พ พลภำพจนไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ ไร้ ซึ่ ง ควำม
สำมำรถ หรือสติฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำร
พลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือ
เจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง

(6) ไม่ เ คยต้ อ งโทษจ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิ ดทำงอำญำ เว้ น แต่ เป็ น โทษ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ
- คุณสมบัติเฉพำะ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพำะ ดังนี้
(1) มี วุ ฒิ ป ริ ญ ญำตรี ท ำงกำรศึ ก ษำหรื อ ทำงอื่ น ที่ ก.ค.ศ ก ำหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งครูผู้สอน และตรงตำมสำขำวิชำที่ต้องกำร
(2) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์กำรประกอบวิชำชีพครู
2. การรับสมัคร
2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ที่ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบคัด เลื อก สำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมั ครได้ด้ว ย
ตนเองที่ห้องธุรกำร โรงเรียนบัวแก้วเกษร ระหว่ำงวันที่ 3 พฤษภำคม 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภำคม 2559
เว้นวันหยุดรำชกำร
2.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำขนำด 1.5x2 นิ้ว ถ่ำยไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ–สกุลหลังรูปด้วย)
(2) ส ำเนำวุ ฒิ ท ำงกำรศึ ก ษำที่ ต รงกั บ คุ ณ สมบั ติ เ ฉพำะของต ำแหน่ ง ที่ ส มั ค ร
จำนวน 1 ฉบับ
(3) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
(4) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน 1 ฉบับ
(5) สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ (ออกโดยโรงพยำบำลของรัฐเท่ำนั้น) ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน
และต้องแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(7) หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครไม่ตรงกัน)
(8) แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจำกสถำนศึกษำอื่น (ถ้ำมี)
ทั้งนี้ หลักฐำนตำมข้อ (2)–(8) ให้นำต้นฉบับจริงมำเพื่อตรวจสอบ และสำเนำเอกสำร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำว่ำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

2.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพำะตำมที่ประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร ให้ครบถ้วน
พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคด้วยตนเอง
ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำ ไม่
ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทำให้ไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำร
รับสมัครและกำรสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ
3. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรี ยนบั วแก้วเกษร จะดำเนินกำรสอบคัดเลื อก โดยกำรสอบข้อเขียนและสอบสั มภำษณ์
ในวันที่ 17 พฤษภำคม 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบัวแก้วเกษร ตั้งแต่เวลำ 09.30 – 12.00 น. เป็นต้นไป
เวลำ
กำรประเมินสมรรถนะ
09.30 น. – 10.30 น. สอบปฏิบัติ - วัดควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำเอก
10.30 น. – 11.00 น. สอบสัมภำษณ์ - วัดบุคลิกภำพและทัศนคติด้ำนควำมเป็นครู

คะแนนเต็ม
50 คะแนน
50 คะแนน

4. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
4.1 ผู้สมัครต้องสอบได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
4.2 ผู้ ส มั ครที่ส อบได้ค ะแนนรวมสู งสุ ด จะถู กขึ้ นบัญ ชีไ ว้ใ นล ำดับ ที่ 1 จำกนั้นจะเรีย ง
ตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ หำกผู้สมัครมีคะแนนรวมเท่ำกัน จะพิจำรณำจำกคะแนนสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภำษณ์ตำมลำดับ
4.3 โรงเรียนบัวแก้วเกษร จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกในวันที่ 18 พฤษภำคม
2559 และทำงโรงเรียนจะขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ที่สอบผ่ำนไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับจำกวันที่ประกำศ
5. การทาสัญญาจ้าง
5.1 ผู้ที่ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจะต้องมำทำสัญญำจ้ำงกับทำงโรงเรียนบัวแก้วเกษร ภำยใน
วันที่ 19 พฤษภำคม 2559 ถ้ำพ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ในทุกกรณี
ประกำศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2559

(นำงจรุญ จำรุสำร )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบัวแก้วเกษร

