ประกาศโรงเรียนบ้านควนยวน
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
วิชาเอกประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย
............................................
ด้วยโรงเรียนบ้านควนยวน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ มีความประสงค์
ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก
ประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจความคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่งคราว ประกอบหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๕๒/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหา
และบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอก ประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษาหรือวิชาเอกภาษาไทย
๒.๗ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตาม กฎ กคศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ
๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา สถานที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านควนยวน
ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔. หลักฐานการสมัคร
๔.๑ ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๔ หลักฐานการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อม สาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ หลักฐานอื่น เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครสอบ
ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านควนยวน
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านควนยวน จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และ การสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านควนยวน ดังนี้
เวลา
วิชาที่สอบ
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒
ภาค ก
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ภาค ข สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๓๐
๓๐
๔๐

๗. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงเป็นอันดับ ๑ จะได้รับการคัดเลือก โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาค ก มากกว่าอยู่ลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านควนยวน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ภายในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านควนยวน
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
๙.๑ อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างเป็นรายปี และเป็นการจ้างงานมิได้เกี่ยวกับการ
จ้างตามกฎหมายแรงงาน
๙.๒ รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.
หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะเรียกลาดับถัดไปมาทาสัญญา

๙.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อมูลผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผลงานคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)
(นายพงศักดิ์ จันทรเกษ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนยวน

ใบสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านควนยวน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)...............................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก....................................................................
จากสถานศึกษา ............................................................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  หม้าย  หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา..................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร เข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
ในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

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

