ประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านปากคลอง จังหวัดสุโขทัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จานวน 1 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานตาแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอน
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่รับได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน.-)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. มีสัญชาติไทย
3. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง
7. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
9. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สาเร็จการศึกษา
10. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ มีใบประกอบวิชาชีพครู
2. ถ้ามีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ (ขอหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
และมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง
ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่
12 พฤษภาคม 2560
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น
4.8 หนังสือรับรองประสบการณ์ปฏิบัติงาน
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องธุรการโรงเรียน
บ้านปากคลอง ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย และทางเว็ปไซต์ www.sukhothai1.go.th
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
1. สอบข้อเขียน
50
2. สอบสัมภาษณ์
50

คะแนน
คะแนน

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ านปากคลอง จะดาเนิ นการสอบข้ อเขี ย น สอบสั ม ภาษณ์ ในวั น ที่ 14 พฤษภาคม
2560 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านปากคลอง โดยให้ผู้สมัครสอบ
นาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันสอบด้วย
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน จะใช้
วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายใน วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่ ห ากมี ก ารสอบคั ด เลื อ กในต าแหน่ ง เดี ย วกั น ครั้ ง ใหม่ บั ญ ชี ผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กครั้ ง ก่ อ นเป็ น อั น ยกเลิ ก ตั้ ง แต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจั ด ทาสั ญญาจ้ า งครั้ งแรก จะยึ ด ถือ ประกาศรายชื่ อ และการขึ้น บั ญชี ผู้ ผ่ า นการสอบ
คั ด เลื อ ก เป็ น หนั ง สื อ เรี ย กตั ว ผู้ มี สิ ท ธิ์ ม าจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ นต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อนภาษาต่ า งประเทศ(ภาษาอั ง กฤษ) ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรั บเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕60

(นายภาณุพงศ์ ชูมา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 -6
ตามประกาศโรงเรียนบ้านปากคลอง ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
................................................................................
5 - 7 พฤษภาคม 2560
8 - 12 พฤษภาคม 2560
13 พฤษภาคม 2560
14 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑5.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

เลขประจาตัวสอบ...................
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6
1 นิ้ว
โรงเรียนบ้านปากคลอง
---------------------------------------1. ชื่อ …………………………………………………..………… นามสกุล …………………………..……………….………………………..
สัญชาติ …………………....……...…… เชื้อชาติ …………………..……………….ศาสนา ………………………..…………………
2. เกิดวันที่ ………………. เดือน………………….…....………….พ.ศ….…………..…….... อายุถึงวันรับสมัคร.…….…………ปี
3. เกิดที่ตาบล …………………………..… อาเภอ/เขต ………………………..………….จังหวัด …………………..………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………….………..…………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน ………………………….………………. เมื่อวันที่ ……….… เดือน ………………………พ.ศ…………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ………….……..………… ถนน …..………………………ตาบล ………………………………….……………
อาเภอ/เขต ………………………………… จังหวัด ……………………………………เบอร์โทร……………………..……………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………….…….……………………………ปี พ.ศ……….………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……...………….. วิชาเอก ……………………………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ……………………………………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ………………………………………….…………………..
(…………………………………………………………)
วันที่ ……………………………….……………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
…………………………..………………………
(………………………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………….……………………
(……………………………………………)

