ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพระ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นบ้ านบ่อพระ ตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สั งกัด สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่ อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
๑.๒ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
๑.๓ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
๑.๓.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา
๑.๓.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มคี ุณลักษณะที่พึงประสงค์
๑.๓.๓ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๓.๔ ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
๑.๔ วิชาเอก คณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๑.๕ ค่าตอบแทน ๖,๐๐๐ บาท /เดือน
๑.๖ ระยะเวลาการจ้าง วันทาสัญญาจ้าง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง

กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่

ในพรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็ นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิ ด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๒.๘
หน่วยงานอื่นของรัฐ

ไม่เ ป็ น ผู้ เคยถูก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรือ ไล่ อ อกจากราชการ รัฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค
มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาวุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี หรื อ เที ย บได้ ไ ม่ ต่ ากว่ า นี้ ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น
ที่ ก.ค.ศ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือใบอนุญาตให้ทาการสอนจากคุรุสภา
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านบ่อพระ
ตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๘๗ ๘๔๒ ๑๙๔๐ (ผอ.ชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒
๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖

สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านบ่อพระ

๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา

วิชาที่สอบ

ภาคความรู้และความสามารถทั่วไป
วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑) ประเมินความรู้ความสามารถใน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป การจัดการเรียนการสอน
๒) ความรู้ทั่วไป

คะแนนเต็ม

วิธีการ
ประเมิน

๖๐ คะแนน

สอบ
ข้อเขียน

ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การประเมินความเหมาะสมกับ
สัมภาษณ์
ตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ใน
วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
และประเมิน
เรื่องความสามารถและประสบการณ์ ๔๐ คะแนน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
จากเอกสาร
บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ
คะแนนรวม

100
คะแนน

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านบ่อพระ จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๔ - ๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ้านบ่อพระ
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง สุด
ลงมา ภายในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านบ่อพระ รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี
นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่ ห ากมี ก ารสอบคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง เดี ย วกั น ครั้ ง ใหม่ บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กครั้ ง ก่ อ น
เป็ น อัน ยกเลิ กตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลื อกครั้งใหม่ และผู้ ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิ กการขึ้นบัญชี
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ ั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผูน้ ั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชาญ สรรค์เชื้อไพบูลย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบ่อพระ

ปฏิทินการดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านบ่อพระ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
................................................................................
๒๓ - ๓๐
๒
๔
๕
๖
๑

มีนาคม ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสอบข้อเขียน
สอบสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทาหน้าที่ครูผู้สอน เลขที่................./๒๕๖๑
โรงเรียนบ้านบ่อพระ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
************************************
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................
๒. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .................อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. วุฒิการศึกษา................................................................วิชาเอก.............................................................................
จากสถานศึกษา............................................................เมื่อวันที่...........เดือน...............................พ.ศ. .................
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................................
๕. อาชีพปัจจุบัน.............................................................................................................................................. ...........
๖. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................................
จังหวัด.......................................................
๗. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...................ตาบล......................................อาเภอ..................................
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร......................................................
๘. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
๙. ชื่อสามี/ภรรยา...............................................................................อาชีพ..............................................................
๑๐. ชื่อบิดา.................................................................................ชื่อมารดา...............................................................
๑๑. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(.............................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่...........เดือน....................................พ.ศ. ๒๕๖๑
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติ
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(..........................................................)
(...............................................................)
.............../...................../.................
................/............................/.................

