ประกาศโรงเรียนบานแหลมแทน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานแหลมแทน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ครูผูสอนจำนวน ๑ อัตรา จากเงิน
รายไดสถานศึกษา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และ
เกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทำหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตำแหนงที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๑.๑ สาขาวิชาภาษาไทย และตองมีประสบการณการสอนภาษาไทย
๑.๒ สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา ตองมีประสบการณการสอนประถมศึกษา
1.3 สาขาวิชาอื่นๆ ที่มีประการณการสอนอยางนอย 1 ป
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดมีใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสุ ภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ไดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการคุรสุ ภาออกให หรือกำลังดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูโดยมี
หลักฐานจากคุรุสภามาแสดงตอคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก
๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานแหลมแทน
ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๑6 กันยายน ถึงวันที่ ๒5 กันยายน ๒๕๖๓
สอบคัดเลือกวันที่ 28 กันยายน 2563 และ ประกาศผลสอบวันที่ 30 กันยายน 2563
ทำสัญญาจาง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
๕.๒ ผูส มัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไว
ในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รบั สมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หองธุรการ
โรงเรียนบานแหลมแทน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานแหลมแทนจะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานแหลมแทน

๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู สอบผา นจะต องไดคะแนนรวมกัน ไมน อ ยกวา รอยละ๖๐ในกรณี ที่ มีผู ไดค ะแนนรวมเท า กั น
จะจัดลำดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลำดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน
ให พิจารณาจากสาขาวิช าเอกที่ตองการ ถาสาขาวิชาเอกเดียวกัน จะใชวิธีการสุม(จับ สลาก)โดยคณะกรรมการที่
โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑เรียงตามลำดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐. การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจาง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ
๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจาง มีระยะเวลาการจาง ๕ เดือน จะมีหนังสือเรียกตัวผูสอบไดคะแนนสูงสุด
ซึ่งเปนผูมีสิทธิมารายงานทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอน ตามวันเวลาที่กำหนด
เปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบได
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจางตามกำหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ ทางโรงเรียน
จะเรียกชื่อผูมีสิทธิที่ไดคะแนนรองลงมา ใหมารายงานตัวตัววันและเวลาที่แจงตอไป โดยผูมีสิทธิไมสามารถเรียน
รองคัดคานได
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตำแหนง ครูผู สอน ไมมี ขอผูกพั นต อเนื่องที่ จะนำไปสูการบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับ การจ างปฏิบั ติห น าที่ ครูผูส อน ในระหว างปฏิบัติก ารสอน หากปรากฏวา เป น ผู ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมอี ำนาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณี
ใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางเสาวณี พิทยานุรักษ)
ผูอำนวยการโรงเรียนบานแหลมแทน

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจาง
ตามประกาศโรงเรียนบานแหลมแทน ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓
................................................................................
๑๖ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒๕ กันยายน ๒๕๖๓
๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

ประกาศและรับสมัคร (ในเวลาราชการ ๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ
ประกาศผลการคัดเลือก
ทำสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนบานแหลมแทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
1. ชื่อ................................................................................ นามสกุล.............................................................................
สัญชาติ............................................เชื้อชาติ ....................................... ศาสนา .................................................
2. เกิดวันที่ ................ เดือน ...................................... พ.ศ. ...................... อายุถึงวันสมัคร ...................................ป
3. เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) ..............................................ออก ณ สำนักงาน .............................................
เมื่อวันที่ .......................................สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หมาย ( ) มีบุตร/ธิดา .......... คน
4. ปจจุบันอยูบานเลขที่ ............................. ถนน ...................................................... ตำบล .................................
อำเภอ .......................................................................... จังหวัด .....................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ................................................... มือถือ .............................................................
5. สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด จาก .....................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา ...................................................................วิชาเอก..........................................................
วิชาโท ............................................................................................ เกรดเฉลี่ย..................................................
6. ประสบการณทำงาน/ฝกงาน........................................................................................................................
หนวยงาน..............................................................................จังหวัด..................................ระยะเวลา.............
7. ความสามารถพิเศษ (โปรดระบุ)
7.1 ดานการใชคอมพิวเตอร .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
7.2 กิจกรรมสงเสริมการอาน ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
7.3 อื่น ๆ ....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
มีระยะเวลาการทำงาน
.....1...ป..... เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ถึง..วันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๔ ในอัตราจาง ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
(ลายมือชื่อ)……………………..…………… ผูสมัคร
(…………………………………………………)
(ลายมือชื่อ)…………………………..……….ผูรับสมัคร
(.............................................................)
สมัคร วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. ................

หลักฐาน
( ) สำเนาทะเบียนบาน ( ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาช ( ) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
( ) สำเนาปริญญาบัต ( ) สำเนาวุฒคิ รู/ใบประกอบวิชาชีพครู ( ) ใบรับรองแพทย (รพ.รัฐ/เอกชน)
( ) อื่นๆ (ระบุ)…………….

