ประกาศ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นคลองกล้ ว ย อ าเภอ พิ ชั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา ค่าจ้างราย
เดือน ๖,๐๐๐ บาท อาศัยอานาจตามคาสั่ง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคาสั่ง ที่ ๑๑๒๐/
๒๕๖๐
เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
บัดนี้ ทางโรงเรียน จึงอาศัยอานาจดังกล่าว ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง (อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๖,๐๐๐ บำท)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ วิชาเอกปฐมวัย
๒.๒ วิชาเอกประถมศึกษา
๒.๓ วิชาเอกสังคมศึกษา
๒.๔ วิชาเอกทั่วไป
๒.๕ มีสัญชาติไทยเพศชายหรือหญิง
๒.๖ มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
๒.๗ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๘ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๙ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๑๐ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๑๒ ไม่ เ ป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ
เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๕ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-๒๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๑ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ กาหนด
๓.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๓ ตรงตามวิชาเอกที่ต้องการ
๔. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
อ าเภอพิ ชั ย จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๖ - ๒๐ มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๒ เวลา 08.30 – 15.30 น.
(ในเวลาราชการ)
๕. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครจะต้องนำมำยื่นในวันสมัคร
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖. กำรยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๖.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร
๖.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่ ๒๑ มิถุนายน 25๖๒ ณ โรงเรียนบ้านคลอง
กล้วย
๘. วัน เวลำ และกำรทดสอบ
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันอำทิตย์ท่ี ๒๓ มิถุนายน 25๖๒
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สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านคลองกล้วย ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
เวลำ
๒๓ มิถุนำยน 25๖๒
09.00 น. – 1๐.๐0 น.
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป

กำรประเมินสมรรถนะ
ภำค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เฉพาะตาแหน่ง
ภำค ข.
ความรู้ความสามารถวิชาเอก
ภำค ค.
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๙. สถำนที่สอบ
โรงเรียนบ้านคลองกล้วย ตาบล คอรุม อาเภอ พิชัย จังหวัด อุตรดิตถ์
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสินกำรตัดสินกำรคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ไ ด้คะแนน
รวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ที่ลาดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลาดับจากผู้ไ ด้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๔ มิถุนำยน 25๖๒ ณ โรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย
๑๑. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๑.๑ ให้ผู้ผ่ านการคัด เลื อกมาจัดท าสั ญ ญาจ้า ง ในวันที่ ๑ กรกฎำคม 25๖๒ เวลา
๐๙.๐๐ – ๑๐.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองกล้วย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๑๑.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญ ญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๑.๔ การจ้า งครู อัตราจ้าง ไม่ มีข้อ ผูกพั นต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ก ารบรรจุห รือปรับเปลี่ย น
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เ หมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น

-๔–
๑๒. ผลกำรคัดเลือ กของคณะกรรมกำรถือ เป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประพันธ์ ทามา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองกล้วย

โรงเรียนบ้านคลองกล้วย
โทร. 098-2646966

-๕ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
รับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนคลองกล้วย ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน 25๖๒
................................................................................
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๖ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑ กรกฎคม ๒๕๖๒
๑ กรกฎคม ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง (เวลา ๐๘.0๐ – 09.00 น.)
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

