ประกาศโรงเรียนบ้านท้ายน้า
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง)
วิชาเอก ไม่จ้ากัดวิชาเอก
..............................................
ด้วยโรงเรียนบ้านท้ายน้้า อ้าเภอพิชัย สังกัดส้านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต 1 ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอก ไม่จ้ากัดวิชาเอก จ้านวน 1 อัตรา
อาศัยอ้านาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 และค้าสั่งส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ้านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครูอัตราจ้าง) วิชาเอกไม่
จ้ากัดวิชาเอก
โดยมีรายละเอียด ดังนี
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
1.1 ชื่อต้าแหน่ง ครูผู้สอน
1.2 กลุ่มงาน บริหารงานวิชาการ
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
1.3.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชันอนุบาลปีที่1และ2
1.3.2 ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
1.3.3 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อน้ามา
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน
1.3.4 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 วิชาเอก ไม่จ้ากัด จ้านวน 1 อัตรา
1.5 ค่าตอบแทน ๖,000 บาท /เดือน
1.6 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญำจ้ำง ถึง วันที่ 31 มีนำคม 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี
๑) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่้ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
ก้าหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
ก้าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนันๆ
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส้าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงที่สุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษส้าหรับ
ความผิดที่ได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท้าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุ สงฆ์หรือสามเณร
2.1.3 ผู้ที่ผ่านการคัดสรรหาในวันที่ท้าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ส้าหรับต้าแหน่งครูผู้สอน
1) เป็นผู้ส้าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่้ากว่านีทางการศึกษา หรือทางอื่น ที่
ก.ค.ศ.ก้าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาในสังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ตามวิชาเอกที่ก้าหนดในข้อ 1 (1.4)
3. กำรรับสมัคร
3.1 วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่โรงเรียนบ้ำนท้ำยน้ำ หมู่ที่
5 ต ำบลบ้ ำ นหม้ อ อ ำเภอพิ ชั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1๙ – 2๕ ธั น วำคม 2561 รั บ สมัค รไม่ เว้ น
วันหยุดรำชการ
3.2 หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 ส้ า เนาปริ ญ ญาบั ต รหรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ละระเบี ย นแสดงผลการเรี ย น
(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยต้องส้าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ้านาจอนุมัติก่อนวันที่โรงเรียน
เปิดรับสมัคร จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.2 ส้าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.3 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุจ้านวน 1 ฉบับ
3.2.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด้า ขนาด 1.5 X 1 นิว โดยถ่ายไว้ไม่
เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ้านวน 2 รูป
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ้านวน 1 ฉบับ
3.2.6 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ้านวน 1 ฉบับ

3.2.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) จ้านวนอย่างละ 1 ฉบับ เช่น หนังสือส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อ
สกุล ทะเบียนสมรส
- เอกสำรทุกรำยกำรให้นำต้นฉบับจริงมำแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรอง
สำเนำถูกต้องทุกฉบับ
4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต้าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต้าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท้าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครังนีเป็นโมฆะส้าหรับผู้นัน
5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกและกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท้ายน้า จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ในวันที่ 2๕ ธันวำคม 2561 เวลำ 17.00 น. ณ โรงเรียนบ้ำนท้ำยน้ำ ตำบลบ้ำนหม้อ อำเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี
กำรคัดเลือก
ภำคควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป
1) ประเมินความรู้ความสามารถในการจัด
การเรียนการสอน
2) ความรู้ทั่วไป
ภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
การประเมินความเหมาะสมกับต้าแหน่งหน้าที่ จาก
ประวัติส่วนตัว ในเรื่องความสามารถและประสบการณ์
บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ
(ถ้ำมีควำมสำมำรถด้ำนดนตรีและกีฬำจะได้รับกำร
พิจำรณำเป็นพิเศษ)
รวม

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

60 คะแนน

สอบข้อเขียน

40 คะแนน

สัมภาษณ์ และ
ประเมินจาก
เอกสาร

100 คะแนน

- ทั้งนี้หำกมีผู้สมัคร 1 คน ในสำขำวิชำเอกนั้น ๆ ให้ดำเนินกำรคัดเลือกเฉพำะภำคควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

7. วัน เวลำและสถำนที่เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านท้ายน้า หมู่ที่ 5 ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
เวลำ

วันที่
วันพฤหัสบดี
ที่ 27 ธันวำคม 2561

เวลำ 9 .00 -10.00 น.
ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป
สอบข้อเขียน (ปรนัย)

เวลำ 10.30 น. เป็นต้นไป
ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
(สัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสาร)

8. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนการสอบภาคความรู้และความสามารถทั่วไป และความเหมาะสม
กับต้าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่้ากว่าร้อยละ 60
9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ โรงเรียนบ้านท้ายน้า โดยประกาศเรียงล้าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามล้าดับ ในกรณีที่ได้
คะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ดูคะแนนสอบสัมภาษณ์ถ้าคะแนนสอบ
สัมภาษณ์เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลาก และขึนบัญชีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 256๒ หรือเป็นอันยกเลิก
ตังแต่วันที่มีการประกาศรับสมัครในต้าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนีใหม่แล้วแต่กรณี
10. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้มำรำยงำนตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครังแรกให้ถือประกาศขึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ เป็นการเรียกตัว
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการท้าสัญญาจ้าง ส้าหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ขึนบัญชีไว้ครังต่อไปเนื่องจากมีต้าแหน่งว่าง
หรือได้รับจัดสรรอัตราเพิ่มภายในก้าหนดการขึนบัญชีโรงเรียนบ้านนายาง จะท้าหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ที่
โรงเรียนต้องการโดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ระบุ
ไว้ในใบสมัคร หรือแจ้งทางโทรศัพท์
11 กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
1) โรงเรียนบ้านท้ายน้าให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาท้าสัญญาจ้างภำยในวันที่ 2 มกรำคม 2562 และ
พร้อมปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้รับมอบหมำย
2) การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต้าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน้าไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ้า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ให้ถือเป็นอัตราจ้าง หากผู้ใด
ประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด้าเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก้าหนด
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

(นางสาวนารี ขวัญอ่อน )
ผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านท้ายน้า

(แนบท้ำยประกำศ)
ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน (ครูอัตรำจ้ำง)
วิชำเอก ไม่จัดวิชำเอก
โรงเรียนบ้ำนท้ำยน้ำ
.................................................................
วันที่ 18–2๕ ธันวาคม 2561
- รับสมัครไม่ เว้นวันหยุดรำชกำร
วันที่ 2๕ ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น.
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00-15.00 น. - สอบภาคความรูท้ ั่วไป (ข้อเขียน)
/ภาคความเหมาะสมกับต้าแหน่ง
(สัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสาร)
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. - ท้าสัญญาจ้าง

