ประกาศโรงเรียนบ้านคลองละวาน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูอัตราจ้างรายเดือน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านคลองละวาน อาเภอพิชัย จัง หวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา ดังนี้ อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ
04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทื่ 29/2546
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจ ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู(อัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1.ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
-สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัตรทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2เป็นผู้ได้รับวุ ฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญ ญาตรีสาขาอื่นตามที่ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนดหรือ
หนังสือรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านคลองละวาน
อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันพี่ 21 - 24 พฤษภาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1สาเนาปริญญาบัตรรับรองคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 ถ้าเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหารฉบับจริง
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
5.2 ผู้ สมัครจะต้อ งแจ้ง สถานที่ ที่ส ามารถติดต่ อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

6.ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 พฤษภาคม 2562
7.วิธีการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
8.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านคลองละวาน จะดาเนินการสอบประเมินประสบการณ์ปฏิบัติการสอน และการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ ห้อง
ธุรการโรงเรียนบ้านคลองละวาน 28 พฤษภาคม 2562
9.เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกการสอบคัดเลือก
9.1 สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน ผ่านร้อยละ 60 ขึ้นไป
10.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 พฤษภาคม 2562
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
11.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 มิถุนายน 2562 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
11.2 การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งครั้ ง แรก จะยึ ด ถื อประกาศรายชื่ อ และการขึ้ น บัญ ชี ผู้ ผ่า นการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้าง
ครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
11.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงาย
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
11.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้า ง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รีบจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผลการคัดเลือกของกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายเจษฎา เจนวิทยาสากล)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองละวาน

กาหนดการ
17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

21-24 พฤษภาคม 2562

รับสมัคร

27 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

28 พฤษภาคม 2562

ดาเนินการคัดเลือก (สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน

29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

1 มิถุนายน 2562

ทาสัญญา

