ประกาศโรงเรี ยนบ้านท่าวะ
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือน จ้างโดยงบประมาณของโรงเรี ยน
*********************
ด้วย โรงเรี ยนบ้านท่าวะ อําเภอสอง จังหวัดแพร่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือน จํานวน ๑ อัตรา โรงเรี ยนบ้าน
ท่าวะจึงจะดําเนิ นการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวทําหน้าที่ครู ผสู้ อน ดังนั้น อาศัย
ความตามหนังสื อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่ วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอํานาจปฏิ บตั ิราชการแทน เกี่ ยวกับลูกจ้างชัว่ คราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริ หารงานบุคคล : ลูกจ้างชัว่ คราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือน ดังนี้
๑. ตําแหน่ งทีจ่ ะดําเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง
(อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท )
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , คอมพิวเตอร์

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวฒ
ุ ิการศึกษาขั้นตํ่า ระดับปริ ญญาตรี
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่าํ กว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาํ หนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๒.๗ ไม่เป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จาํ คุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ

-๒๒.๙ ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลื อก ให้ข อรับ ใบสมัค รและยื่นใบสมัครได้ที่ โรงเรี ยนบ้า นท่า วะ
อําเภอสอง จังหวัดแพร่ ตั้งแต่ วนั ที่ ๒ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ (ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนํามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่ งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง จํานวน
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริ ง
จํานวน
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง
จํานวน
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จํานวน
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริ ง (ถ้ามี)
จํานวน
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๑
๑
๑
๑
๑

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัค รต้องแจ้งสถานที่ ที่ส ามารถติ ดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่า ยของการ
ไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
ณ ห้องธุ รการ โรงเรี ยนบ้านท่าวะ www.bantawa.phrae1.in.th

-๓–
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรี ยนบ้านท่าวะ ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๐๙.๐๐ – ๑0.๐๐ น.

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
รวม

วิชาทีส่ อบ
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
- จรรยาบรรณวิชาชีพครู

- ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)ความรู้ความสามารถด้ านการสอน

คะแนนเต็ม
(๕๐)
๒๕
๒๕

(๕๐)
๕๐

หมายเหตุ

สอบข้ อเขียน

สอบ
สั มภาษณ์

๑๐๐ คะแนน

๘. สถานทีส่ อบ
โรงเรียนบ้ านท่ าวะ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร่
๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่มีผไู้ ด้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยูใ่ นลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผทู ้ ี่ได้
คะแนนด้านที่ ๓ มากกว่าอยูใ่ นลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผทู ้ ี่ลาํ ดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่
ในลําดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลําดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งลงมา
ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๗

-๔๑๐. การจัดทําสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกมาจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ณ โรงเรี ยนบ้านท่าวะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบ
คัดเลือกเป็ นหนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตําแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรก
และให้ ม ารายงานตัว ตาม วัน เวลา ที่ ก ํา หนด จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผูส้ มัค รที่ ต้อ งรั บ ทราบประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดื อนตําแหน่ งครู ผูส้ อน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตําแหน่งครู ผสู้ อน ตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤตไม่มีขอ้
ผูกพันต่ อเนื่ องที่จะนําไปสู่ การบรรจุ หรื อปรับเปลี่ ยนสถานภาพเป็ นลู กจ้างประจํา /พนัก งานราชการหรื อ
ข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับ การจ้า งปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ค รู ผูส้ อน ในกรณี ระหว่า งปี งบประมาณการจ้า งหาก
ปรากฏว่า เป็ นผู ้ข าดคุ ณ สมบัติ ต ามที่ ก ํา หนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เ หมาะสม
ผูม้ ีอาํ นาจในการจ้าง อาจสั่งเลิ กจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิ ทธิเรี ยกร้องใด ๆทั้งสิ้ น
๑๑. ผลการคัดเลื อกของคณะกรรมการถื อเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครคัดเลื อกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายพีรวัฒน์ ดีพอ)
รักษาการผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านท่าวะ

งานบริ หารบุคคล
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ
โทรศัพท์ ๐๕4-550045

ปฏิทนิ การดําเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ าง
ตามประกาศโรงเรียนบ้ านท่าวะ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕7
................................................................................
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗
๒ พฤษภาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗
๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๙ มิถุนายน ๒๕๕๗
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทําสัญญาจ้าง

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

ใบสมัครคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนโดยงบประมาณของโรงเรี ยน
ปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน
โรงเรี ยนบ้านท่าวะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้ อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ............................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี .......................เดือน.......................วัน
๓. เกิดที่ตาํ บล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................
๔. เลขที่บตั รประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
บัตรหมดอายุวนั ที่..........เดือน..................................พ.ศ. .................
๕. ที่อยูป่ ั จจุบนั ...............................หมู่.............. ถนน..................................ตําบล....................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เบอร์ โทรศัพท์บา้ น................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สําเร็ จการศึกษาสู งสุ ดจาก......................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................................................วิชาเอก............................................................
มีคุณวุฒิความรู ้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือนโรงเรี ยนบ้านท่าวะ

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕๔

