ประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี้
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ อาเภอพิ ชัย จัง หวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่ วไป เพื่ อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติห น้าที่ ครูผู้สอน
จ านวน ๓ อั ต รา ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๓ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน ๒ อัตรา
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนัง สือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ข อรับใบสมัครและยื่น ใบสมั ครได้ ณ โรงเรียนบ้านป่ ากะพี้
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(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 ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)

-๒๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
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๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและการสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ จะดาเนิ นการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวัน เสาร์ที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ ส อบผ่ า นจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๖๐ ในกรณี ที่ มี ผู้ ไ ด้ ค ะแนนรวมเท่ า กั น
จะจัดลาดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลสอบปฏิบัติการสอน มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะ
ใช้วิธีการดูจากเลขลาดับในการสมัครสอบที่น้อยกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี ทางหน้าเว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่ากะพี้
www.banpakapeeschool.ac.th นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้
ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

-3๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพั นต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ก ารบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสมพงษ์ ธรรมชัย)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านป่ากะพี้

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านป่ากะพี้ ลงวันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓
................................................................................
๑.
๒.
๓.
๔.

ประกาศสอบรับสมัครแข่งขัน
รับสมัครสอบแข่งขัน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๔.๑ สอบปฏิบัตกิ ารสอน ทดสอบสอนนักเรียน 1 ชั้น
ในเวลา 20 นาที (50 คะแนน)
๔.๒ สอบสัมภาษณ์ เวลา 5- 10 นาที (๕๐ คะแนน)
- การแต่งกาย 10 คะแนน
- แฟ้มสะสมผลงาน 30 คะแนน
- ไหวพริบ 10 คะแนน
๕. ประกาศผลการสอบแข่งขัน
๖. รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓
ตั้งที่วันที่ 14 – 23 กันยายน ๒๕๖๓ (เว้นวันยุดราชการ)
วันที่ ๒4 กันยาน ๒๕๖๓
วันที่ ๒6 กันยายน ๒๕๖๓
- ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
- ตั้งแต่ ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วันที่ ๒9 กันยายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

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

