ประกาศโรงเรียนบ้านกองโค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลทั ่ ว ไป เพื ่ อ จั ด จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั ่ ว คราว ทำหน้ า ที ่ ค รู ส อน จำนวน ๑ อั ต รา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 และคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / ๒๕60 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น โรงเรียนบ้านกองโค จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน
จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือสาขาวิชาเอกประถมศึกษา
จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรี สาขาอื่น
ตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด สำหรั บผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่
ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ท ี ่ส ภามหาวิท ยาลั ย อนุ ม ัต ิ แ ล้ ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สำเร็จการศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
๒.๑ มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.5 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผู้ สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้ พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา
๒.6 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
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๒.7 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.8 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตําแหน่งข้าราชการทางการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะการกระทําผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดี จนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู ้ ส มั ค รสามารถขอรั บ ใบสมัค ร และยื ่ น ใบสมัค รพร้อ มเอกสารหลั กฐานการสมั ค รด้ว ยตนเอง
โดยเปิดรับสมั ครตั้งแต่วัน ที่ 4 – ๑1 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.0๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ
และวันนักขัตฤกษ์) ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกองโค เลขที่ 19 หมูท่ ี่ 6 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๓ รูป
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบั บผู้สมัครต้องรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ สําหรับต้นฉบับทุกฉบับ
จะคืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้ สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้ สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้ สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัคร และการได้รับการเข้ารบการคั ดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากการตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ ขาด
คุณสมบัติที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านกองโค จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ภายหลังมิได้
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๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก โดยเรียงลำดับตามใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
รายเดือนปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ในวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖2 ณ โรงเรียนบ้านกองโค ตำบลคอรุม อําเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ หรือทาง Facebook : โรงเรียนบ้านกองโค ลิงค์ https://www.facebook.com/Kongko.School
๗. วันเวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านกองโค ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม
100 คะแนน) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกองโค โดยกำหนดการสอบ
ในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน เวลา
วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖2
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

วันที่ 13 ธันวาคม ๒๕๖2
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

๑. สอบภาค ก
- ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
- คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ มาตรฐานวิชาชีพ
ทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7๐

๒. สอบสัมภาษณ์
- ทัศนคติ และประเมินความเหมาะสม

3๐

๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน
๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่ า
อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ ๘.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง ลงมา
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖2 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับต้งแต่ประกาศผลการสอบคั ดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้ งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ ไ้ ด้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
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(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๙. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖2 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านกองโค โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวทําสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
๙.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก
๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูก
ยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้เป็นการเฉพาะราย
๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ
๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

( นายกนต์ธร เกิดบำรุง )
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกองโค

~5~

ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านกองโค ลงวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๖2
3 ธันวาคม ๒๕๖2

ประกาศรับสมัคร

4 – 11 ธันวาคม ๒๕๖2

รับสมัคร

๑2 ธันวาคม ๒๕๖2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

13 ธันวาคม ๒๕๖2

สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์

16 ธันวาคม ๒๕๖2

ประกาศผลการคัดเลือก

17 ธันวาคม ๒๕๖2

รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

~6~
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่

/

.

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๑.

ชื่อ

.นามสกุล

สัญชาติ

.

.เชื้อชาติ

๒. เกิดวันที่

.ศาสนา

. เดือน

อายุถึงวันสมัคร
๓. เกิดที่ตำบล

.

.พ.ศ.
.ปี

.เดือน

.อำเภอ

.จังหวัด

.
.วัน
.

๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

.

ออก ณ สำนักงาน
หมดอายุวันที่

.เมื่อวันที่

.เดือน

.เดือน

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน
อำเภอ
เบอร์โทรศัพท์บ้าน

.หมูท่ ี่

.พ.ศ.

.

.พ.ศ.
. ถนน

.

.ตำบล

.จังหวัด

.

.รหัสไปรษณีย์

.

.เบอร์โทรศัพท์มือถือ

Email :

.
.

๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก

.

ได้รับวุฒิการศึกษา

.

มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ

.
.

7. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านกองโค ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
ลายมือชื่อ
(
ยื่นใบสมัคร วันที่

ผู้สมัคร
)
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖2

