ประกาศโรงเรียนบานแพะ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ตําแหนงครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานแพะ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวอัตราจาง
รายเดือนปฏิบัติหนาที่ตําแหนงครูผูสอนจํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรม
การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-หาพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือเอกสารรับรองสิทธิที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเอกปฐมวัย
๒.๖. มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๒.๗ เปนผูมีเจตคติที่ดีตอเด็กและวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานแพะ
อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ ในวันเวลาราชการ ตั้งแตวันที่ ๑๕ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวนวันหยุดราชการ

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๕ ถาเปนชาย ตองมีใบผานการเกณฑทหารฉบับจริง
๔.๖ ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลของรัฐ
ทั้งนี้ ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนาถูกตอง
ลงชื่อและวันที่กากับทุกฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดแนนอนไวในใบสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖.วิธีการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการทดสอบ ดังนี้
คุณลักษณะ
ความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ข.)
สอบสัมภาษณ (ภาค ค.)
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
๓๐
๓๐
๔๐
๑๐๐

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน
สอบขอเขียน
สอบสัมภาษณ

๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานแพะจะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ สถานที่สอบ
คัดเลือก ณ หองวิชาการโรงเรียนบานแพะ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
สอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ข.)
เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป
สอบสัมภาษณ (ภาค ค.)

-๓–
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ
ที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน ใหผูที่สมัครเขารับ
การสอบคัดเลือกกอนเปนผูไดรับการคัดเลือก
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบคัดเลือกใน
ตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม
และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- รายงานตัวทําสัญญาจาง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และให
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผาน
การสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครูผูสอน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลีย่ นสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปน
ผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายคณิต ทิพยโอสถ )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแพะ

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนบานแพะ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
………………………………………………………….

ติดรูปถาย
หนาตรง
ไมสวมหมวก
3x4 ซม.

๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อ……………………………….……………………..สัญชาติ…….……………เชื้อชาติ……………………..ศาสนา………………………
เกิดวันที…่ …….เดือน……………………………..พ.ศ………….…อายุถึงวันสมัคร………………….. ป………….เดือน ……..วัน
เกิดที่ตําบล…………………………..……….…อําเภอ…………………………………....………จังหวัด……………………….…………
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน………………….……………..…….ออก ณ สํานักงาน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที…่ ……เดือน…………….……….พ.ศ. ……………หมดอายุเมื่อวันที่………เดือน…………….………. พ.ศ. …………………
๕. ที่อยูปจจุบัน…………………………หมู……………………ถนน ……………….ตําบล ………………………..อําเภอ …………………….
จังหวัด……………………………. รหัสไปรษณีย……………………………เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได……………………………
Email…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก………………………………………………………………………………………………………………………………
ไดรับวุฒิการศึกษา………………………………………..…………………..สาขาวิชาเอก……………………………………………………….
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกปฐมวัยสังกัดหนวยงาน
โรงเรียนบานแพะ มีระยะเวลาทํางาน 3 เดือน เริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตรา
คาจางรายเดือน เดือนละ 5,000 บาท
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(
)
ยื่นใบสมัคร วันที่……………..เดือน……………………….. พ.ศ……………….
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารของผูสมัครแลวถูกตอง

(……………………………………………………)
……………………………………………………..

เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
 คุณสมบัติถูกตอง
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก…………………………..
…………………………………………………………………..
(……………………………………………………)
……………………………………………………..

