ประกาศโรงเรียนบ้านบกหัก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านบกหัก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต ๑ มีความประสงค์
ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชา วิชาเอก ภาษาไทย หรือ
สัง คมศึ ก ษา หรื อ คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ ภาษาอั ง กฤษ หรื อ เอกวิ ท ยาศาสตร์ จ านวน 1 อั ต รา อาศั ยอ านาจตาม
ค าสั่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ 1120/2560 สั่ ง ณ วั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ประกอบกับ หนัง สือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
ด่วนที่ สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย หรือสังคมศึกษา หรือคณิตศาสตร์
หรือภาษาอังกฤษ หรือเอกวิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท โดยปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านบกหัก
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ

หน้า ๒
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญ ญาตรี หรือสูงกว่า วิชาเอกภาษาไทย หรือสังคมศึกษา หรือ
คณิตศาสตร์ หรือภาษาอังกฤษ หรือเอกวิทยาศาสตร์
(2) ผู้ ที่ มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ครู หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองสิ ท ธิ จ ากครุ ส ภา หรื อ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ
การสอน และสาหรับผู้ไม่มีใบประกอบวิชาชีพครูมีสิทธิ์สมัครแต่จะมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเมื่อไม่มีผู้มีใบประกอบ
วิชาชีพครูมาสมัคร และต้องพัฒนาตนเองให้มีใบประกอบวิชาชีพได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วย
ตนเอง ณ โรงเรี ย นบ้ า นบกหั ก ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒ – ๘ ตุ ล าคม 2561 ตั้ ง แต่ เวลา ๐๙.๐๐ – 1๕.๐0 น.
เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๘๑-๔๗๖๓๒๕๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นพร้อมใบสมัครตามแบบที่กาหนด
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1นิ้วซึ่งถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
4.2 ใบรับรองแพทย์ (สถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ( โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคเท้าช้าง โรคยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้อรัง)
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษา โดยจะต้องสาเร็จ
การศึ ก ษาและได้ รั บ อนุ ญ าตจากสภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ ก ารส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในวั น เปิ ด รั บ สมั ค รถึ ง
วันสุดท้ายแล้ว และ ระเบียนผลการเรียน(Transcript) ซึ่งระบุวิชาเอก (ฉบับภาษาไทย) จานวน 1 ฉบับ
๔.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากครุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติ
การสอน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.6 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
( เอกสารที่นามาแสดงในวันรับสมัครต้องนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย )
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
ลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๕.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุ ณ สมบั ติเฉพาะสาหรับ ตาแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัค รจริง และจะต้อ งกรอกรายละเอีย ดต่าง ๆ ใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้ านบกหั ก จะประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิเข้ ารับ การคัด เลื อก ภายในวัน ที่ ๙ ตุล าคม 256๑
ณ โรงเรียนบ้านบกหัก และทางเว็บไซต์ http://www.trang1.go.th

หน้า ๓
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะด าเนิ น การสอบคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ก ารสอบปฏิ บั ติ ก ารสอนและสอบสั ม ภาษณ์ เ พื่ อ ประเมิ น
คุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. กาหนดวันเวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
จะทาการสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านบกหัก ตามตารางนี้
เวลา

วิชาที่สอบ

๐๙.๐0 – 1๕.๐0 น.

- ปฏิบัติการสอน
- สัมภาษณ์

คะแนน
(๕๐ คะแนน)
(๕๐ คะแนน)

รวม

๑๐๐
๑๐๐

๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนปฏิบัติการสอน
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนปฏิบัติการสอนเท่ากันอีกให้ผู้ทไี่ ด้คะแนนสัมภาษณ์ มากกว่าเป็น
ผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนสัมภาษณ์ เท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้
1๐. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านบกหัก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ ตุลาคม 256๑
ณ โรงเรียนบ้านบกหัก และทางเว็บไซต์ http://www.trang1.go.th โดยจะประกาศเรียงลาดับที่จากผู้ได้
คะแนนสูงสุดมาตามลาดับ
1๑. การจัดจ้างและการทาสัญญาจ้าง
(1๑.1) จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ในอัตราเดือนละ 6,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 3๐ กันยายน 2562
(1๑.2) เมื่อสิ้นระยะเวลาสัญญาจ้างตามข้อ 1๑.1 แล้ว จะได้รับการจ้างในครั้งต่อไป
เมื่อมีผลการประเมิน ผ่านการประเมิน
(1๑.3) การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ที่ไม่มี
ข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ
ทั้งนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในประกาศรับสมัคร
นี้จะไม่ได้รับพิจารณาให้ทาสัญญาจ้าง หรือถูกยกเลิกจ้างทันที โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. 256๑

(นางสาววารัตดา บุญสุด)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกหัก

เลขประจาตัวสอบ..............................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านบกหัก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านบกหัก
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก......................................................................
จากสถาบันการศึกษา ...........................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. .............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................จังหวัด...............
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า
รับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..............................................
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

