ประกาศโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูสอนจานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัย
อานาจตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ ความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๖๗๖ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และตามหนั ง สื อ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๘๐/๒๒๓๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่องขอความเห็นชอบจ้าง
ครูอัตราจ้าง ดังนั้น โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท)
- เพื่อสอนระดับปฐมวัย (ไม่จากัดวิชาเอก)
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.
/ก.ค.ศ. กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
สาเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รั บ สมั ค รตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) หมูที่ ๒ ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ดังนี้

๔.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
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
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ และนาหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๗. วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นแหลมทอง(ราษฎร์ ส ามั ค คี ) จะด าเนิ น การสอบ ปฏิ บั ติ ก ารสอนและสอบสั ม ภาษณ์
ในวั น ที่ ๘ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ สถานที่ ส อบโรงเรี ย นบ้า นแหลมทอง(ราษฎร์ส ามั ค คี) ก าหนดการสอบในตาราง
ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
๑. สอบปฏิบัติการสอน
๕๐
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. สอบสัมภาษณ์
๕๐
๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน
๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า

๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๘.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่
๙ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ ไ ม่ เ กิ น ๑ ปี นั บ ตั้ ง แต่ ป ระกาศผลการสอบแข่ ง ขั น ได้ ค รั้ ง ใหม่ แ ละผู้ ไ ด้ รั บ การ
สอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนเรียงตามลาดับที่
ผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ สานักงานผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สาหรับการเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารับการจ้าง
ครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวมาทาสัญญา
๙.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผ่านการสอบแข่งขันได้เป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตาม
วันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้
๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นการเฉพาะราย
๙.๔ 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 หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีร ะหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผลการคัด เลือกของคณะกรรมการถือเป็น ที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรื อบุค คลอื่น จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นางวาสนา ตาคม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี)

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐
................................................................................
๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

รับสมัคร (ในเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

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

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) อาเภอตรอน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
……………………………………………………….
๑.

ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................

๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
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