ประกาศโรงเรียนบ้านกกตูม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นเจ้าหน้าที่ประจาห้องการศึกษาทางไกลแบบสองทาง
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านกกตูม ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ทางโรงเรียนบ้านกกตูมจึงได้ดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจาห้องการศึกษาทางไกล
แบบสองทาง ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการการศึกษาทางไกลแบบสองทาง ปีการศึกษา 2562
ปฏิบัติงานที่โรงเรียนบ้านกกตูม
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสรรหา
1) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการการศึกษาทางไกลแบบสองทาง จานวน 1 อัตรา
2) ค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน (จานวน 8 เดือน)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและรักงานบริการ
2) สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส. ขึ้นไปจะต้องมีหนังสือที่ทางสถาบันรับรองคุณวุฒิ, ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ,ปริญญาบัตร , ใบประกาศนียบัตร
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหา ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ
อาคารอานวยการ โรงเรียนบ้านกกตูม ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25
มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท์ 083-1549635

4. วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องปฏิบัติการการศึกษาทางไกลแบบสองทาง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ประเมินจาก
- พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (20คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (20 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (20 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (20 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (20 คะแนน)
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กาหนด
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวส.ขึ้นไป) จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว
จานวน 3 แผ่น
6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
จานวน 1 ฉบับ
7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสาคัญการสมรสใบสาคัญการหย่า (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ สาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมนาเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การยื่นใบสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 26 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านกกตูมและผ่าน
https://www.facebook.com/Koktumschool/
8. กาหนดวันดาเนินการสรรหา
ดาเนินการสรรหาในวันอังคาร ที่ 27 มีนาคม 2562 ระหว่าง 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกกตูม
ตาบลกกตูม อาเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร
9.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับจากผู้คัดเลือกได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อยในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่
ลาดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
10. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
โรงเรียนบ้านกกตูม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียน
บ้านกกตูม อาเภอดงหลวง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
https://www.facebook.com/Koktumschool/ โดยประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลาดับ
และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้น บัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

11. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
1) ให้ดาเนินการจ้างผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามลาดับตามจานวนตาแหน่ง
ว่าง สาหรับการเรียนตัวผู้ผ่านการสรรหามารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้น
บัญ ชีเป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง สาหรับการจ้างในครั้งต่อไปให้มีหนัง สือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเป็น
รายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบีย นตอบรับ ตามที่อ ยู่ที่ผู้ผ่า นการสรรหาระบุไ ว้ในใบสมัครโดยให้ เวลามา
รายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
2) การจ้างตามข้อ 1) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตาแหน่ง
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีง บประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้างโดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
12. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหา
บัญชีผู้ได้รับการสรรหาจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
- ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง
- ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
- บัญชีผู้ผ่านการสรรหาครบกาหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผล
- หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก
13. การเรียกตัวผู้ได้รับการสรรหาและการจัดทาสัญญาจ้าง
การเรีย กตัวผู้ไ ด้รับ การสรรหาทาสัญ ญาจ้างครั้ ง แรกจะใช้การประกาศผลการสรรหาและขึ้น บัญ ชีของ
โรงเรียนบ้านกกตูม เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการสรรหาที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี
สาหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนัง สือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญ ชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือ
ประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทาสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องสละสิทธิในการ
ทาสัญ ญาจ้าง โรงเรียนบ้านกกตูม จะเรียกผู้ไ ด้รับ การสรรหาลาดับที่ถัดไปเพื่อทาสัญ ญาจ้างต่อไปและจะ
เรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562

(นายชาญวุธ แสงฤทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกกตูม

กาหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ประจาห้องปฏิบัติการการศึกษาทางไกลแบบสองทาง
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านกกตูม ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562)
------------------------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร
รับสมัครระหว่างวันที่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่
ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่
ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่
ทาสัญญาจ้าง ในวันที่

12 มีนาคม 2562
19 - 25 มีนาคม 2562
26 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
สพฐ.โอนค่าจ้างมาให้

