ประกาศโรงเรียนบ้านหนองยวน
เรื่อง รับสมัครครูอตั ราจ้างรายเดือน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองยวน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน ทาหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา เงินเดือน ๖,๐๐๐ บาท จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
สรรหา รายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษจานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ทิ ธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) มีสัญชาติไทย
(๓) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
(๖) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง)
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยศาลพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช

-๒–
๒.๒ คุณสมบัติ เฉพาะตาแหน่ง
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
๒.๓ เอกสารและหลักฐานในการสมัครสอบ
(๑) รูปถ่าย ขนาด ๑ นิว้ จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
(๒) สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๓) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

(๕) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง

จานวน ๑ ฉบับ

(๖) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)

จานวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ บั สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ยื่ น ใบสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ณ โรงเรี ย นบ้ า นหนองยวน
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐ น.
๓.๑ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตรเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๔. การประกาศรายชื่อผูม้ สี ิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือก สรรหาและกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการสรรหา
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองยวน อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
และ เว็บไซด์ www.trang1.go.th

๕. วิธกี ารคัดเลือก
ทาการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรายละเอียดดังนี้
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
วิชาชีพครู
วิชาเอก
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐

สอบข้อเขียน

๕๐

สอบสัมภาษณ์

๖. สถานทีส่ อบ
สอบทีโ่ รงเรียนบ้านหนองยวน ณ ห้องวิชาการ ชัน้ ๒
๗. เกณฑ์การตัดสินการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้เข้ารับการคัดเลือก จะต้องได้รับการประเมินครบทุกด้าน และได้คะแนนประเมินทุกด้านรวมกัน ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนกิจกรรม
ประเมินข้อที่ ๑ มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก ก็ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบ
ก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับทีที่สูงกว่า การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้แต่ละกิจกรรม
๘. การประกาศรายชื่อ และการขึน้ บัญชีรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหนองยวน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลาดับคะแนนที่สอบได้เรียงลาดับ
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านหนองยวน และ
เว็บไซด์ www.trang1.go.th
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก
๙.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะได้รับการทาสัญญาจ้างในครั้งแรก ที่ประกาศไปรายงานตัวตามลาดับที่สอบ
คัดเลือกได้ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองยวน
๙.๒ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ที่กาหนด และสถานที่ที่กาหนด ถือว่าผู้นั้นสละ
สิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านหนองยวน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิเชียร ใจทน)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองยวน

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองยวน ลงวันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................................
๘ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร

๑๕ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

รับสมัคร ในเวลาราชการ( ๐๘.๓๐น. – ๑๖.๓๐ น.)

๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๒๕ มกราคม ๒๕๖๑

สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านหนองยวน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ประวัตสิ ว่ นตัว
ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ...................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา...................................................
เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อายุ............................ปี
สถานภาพ ◯ โสด

◯ สมรส

◯ หย่าร้าง

เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน .....................................
.....................................................เมื่อวัน ที…่ …….........เดือน.........................................พ.ศ. ..........................
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล.............................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................................................
มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนโรงเรียนบ้านหนองยวน
๒. ประวัตกิ ารศึกษา
สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๓. ประวัตกิ ารทางาน
๑. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ออก..................................................................................
๒. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ออก..................................................................................
๓. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ ออก..................................................................................

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
◯

สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน

◯

สาเนาบัตรประชาชน

◯

ใบรับรองแพทย์

◯

สาเนาทะเบียนบ้าน

◯

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

◯

ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

◯

อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพือ่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนตามประกาศของโรงเรียนบ้านหนองยวน
ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้ นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาด
คุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร
(.................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................

