ประกาศโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
เรื่อง การรับสมัครครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน
............................................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตรา
จ้าง จานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท ระยะเวลา 1 ภาค
เรียน ทางโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 คุณ สมบั ติทั่ วไป ผู้ มีสิ ท ธิ์ ส มัครเข้ารับ การคั ดเลื อกต้องเป็น ผู้ มีคุณ สมบั ติทั่ว ไปตามมาตรา 30
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอน
(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว่า
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึง
วันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
(5) สาหรับผู้สมัครตาแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีในอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ
พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนา จานวน
1 ฉบับ
3. วันรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง เว้นวันหยุดราชการ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง โทร 098-7089885

5. การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
โดยสอบในวิชาต่างๆ ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
24 ตุลาคม 2560
09.00 น. – 10.00 น.
24 ตุลาคม 2560
10.30 น. เป็นต้นไป

การระเมินสมรรถนะ

คะแนนเต็ม

สอบข้อเขียน

50 คะแนน

สอบสัมภาษณ์

50 คะแนน

6. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่
ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้
คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย
7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคั ด เลื อ ก ภายในวั น ที่ 25 ตุ ล าคม 2560 ณ โรงเรี ย นบ้ า นคลองไม้ แ ดง
อาเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
8. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จะทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2560 โดย จะจ้างไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะ
พิจารณาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560

ลงชื่อ
(นายกนกศักดิ์ ช่วยยิ้ม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2560
...........................................................................
13 ตุลาคม 2560
16 – 20 ตุลาคม 2560
21 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน
ตาแหน่ง ครูพี่เลี้ยง สังกัดโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง จานวน 1 อัตรา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2560
ตาแหน่ง

คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับ
สมัคร

ครูผู้สอน

ปริญญาตรีทาง
การศึกษา

อัตรา
ค่าตอบแทน/
เดือน
7,500 บาท

สถานศึกษาที่
จัดจ้าง
โรงเรียน
บ้านคลองไม้แดง

จานวนอัตราที่
ประกาศรับ
สมัคร
1 อัตรา

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตาแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2
เลขประจาตัวสอบ....................................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1. ชื่อ - ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................................................................
2. เกิดวันที่............... เดือน............................... พ.ศ. ................. อายุ............. ปี .............. เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................. วิชาเอก..........................................................................
จากสถานศึกษา..............................................................เมื่อวันที่............. เดือน............................ พ.ศ. .............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................. .......
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................. ออกให้ ณ อาเภอ/เขต.................จังหวัด.................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.............. หมู่ที่........... ตาบล........................ อาเภอ........................ จัง หวัด........................
รหัสไปรษณีย.์ .................................................................. โทร...................................................... .........................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..................................................................... อาชีพ.............................................................. .........
9. ชื่อบิดา................................................................................. ชื่อมารดา.................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 อื่นๆ โปรดระบุ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก
ลงชื่อ...................................................... ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่........... เดือน.............................พ.ศ. ...............
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(....................................................)
วันที่........... เดือน.............................พ.ศ. ...............

ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณวุฒิ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัตเิ นื่องจาก......................................................
ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(....................................................)
วันที่........... เดือน.............................พ.ศ. ...............

