ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
มีความประสงค์จ ะรั บ สมั ครบุ คคลทั่ว ไปเพื่อจัดจ้า งเป็นลู กจ้างชั่ว คราวทาหน้าที่ครูส อนจานวน ๑ อัตรา ดังนั้ น
อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครู
อัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งทีจ่ ะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ ทาหน้าที่ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษา อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท/เดือน
ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
- เพื่อสอนระดับประถมศึกษา (ไม่จากัดวิชาเอก)

จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-๒๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทอง
(ราษฎร์สามัคคี) หมู่ที่ ๒ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

จานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

จานวน ๓ รูป

๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน

จานวน ๑ ฉบับ

๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายใน วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๗. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก

-๓โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) จะดาเนินการสอบคัดเลือก ใน วันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลำ
ภำคเช้ำ
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

วิชำที่สอบ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ

ภำคบ่ำย
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

๕๐

๘. สถำนที่สอบ
โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ตาบลข่อยสูง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะนา
ผลคะแนนจากการสอบคัดเลื อก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มา
สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภำยในวันที่
๕ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือกหากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รบั การจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

-๔๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
วันที่ ๖ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลำ ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
ณ สานักงานผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตาม
วันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
ได้
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ หรื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมั ครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้
ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางวาสนา ตาคม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนแหลมทอง(รำษฎร์สำมัคคี) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
................................................................................
๒๐ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

รับสมัคร (ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

สอบข้อเขียนแบบปรนัยและสอบสัมภาษณ์

๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศผลการคัดเลือก

๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

