ประกาศโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกปฐมวัย)
*********************
ด้วย โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน
จํ า นวน 1 อั ต รา อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นมาก
ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวั นที่ 15 มี นาคม 2547 และคํา สั่งสํา นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2547 จึ งประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อจ้ า งเป็ น ครู อั ต ราจ้ า งชั่ ว คราวทํ า หน้ า ที่ ครู ผู้ ส อน
วิชาเอกปฐมวัย ดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกปฐมวัย
จํานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาอื่น
เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 6,000 บาท/ เดือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ํากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
8. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางด้านปฐมวัยหรือสาขา
อื่นแต่ต้องมีประสบการณ์ทางการสอนด้านปฐมวัย
3. การรับสมัคร และเอกสารหลักฐาน
3.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนขุนห้วย
ตากพัฒนาศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 256๒ ถึง วันที่ 1๗ มิถุนายน 256๒ ระหว่างเวลา 08.30 น. –
16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

3.2หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 2 รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน 1 ฉบับ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ
(4) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้สําเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาว่าถูกต้องและ
ลงชื่อกํากับไว้ด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
คณะกรรมการสรรหา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1๘ มิถุนายน
256๒ ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะดําเนินการคัดเลือก ดังนี้
1. โดยการสอบข้อเขียน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ ความรู้ทั่วไปความสามารถ
ทางภาษาไทย ความสามารถในภาระงาน ความสามารถในการคิด และความรู้ทางคอมพิวเตอร์ คะแนนเต็ม
50 คะแนน
2. โดยการสอบปฏิบัติงาน /สอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ คะแนนเต็ม 50 คะแนน
๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ ผ่ านการคั ด เลื อกลํ า ดั บที่ 1 ให้ ไปรายงานตั ว เพื่ อทํ าสั ญ ญาจ้ า งในวั น ที่ 1 กรกฎาคม
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา 09.00 น - 12.00 น. ณ โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา โดยสัญญาจ้างจะมีระยะเวลา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
( นายประสิทธิ์ อินทฉิม )
ผู้อํานวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

