ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนจานวน 2 อัตรา ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๔๕๖๒ ลงวันที่ 24
กรกฎาคม ๒๕60 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/๒๕60 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม
๒๕๖0 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกั บลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูก จ้างชั่วคราวที่ จ้างจากเงินนอก
งบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕60 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้า งชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้ส อน จานวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
1) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
2) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่
ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนัง สือ รับ รองคุณวุฒิที่ ส ภามหาวิท ยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึก ษา(Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา ไม่หลังวันรับสมัครวันสุดท้าย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
หมู่ที่ 1 ตาบลในเมือง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผูส้ มัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
ดังนี้
4.1. สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ

4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 × 1.5 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 2 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ และนาหลักฐาน
ฉบับจริงมาแสดงด้วย
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ และยื่ น ใบสมั ค รสอบด้ ว ยตนเอง และต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค ร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ และบนเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
7. วิธีการสอบคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
สถานที่สอบโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ กาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 13 พฤษภาคม 62
สอบข้อเขียน
09.00 น. – 12.00 น. 1. ความรอบรู้และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
13.00 น. เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

50

50

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้ส อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รวมกั นไม่ น้อยกว่าร้อยละ 60
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บั ญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่ อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 จะด าเนิ น การจ้ า งผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ท าหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรก
ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทาสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ 16
พฤษภาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูก จ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครู ผู้ส อน ไม่ มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่ จะนาไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ
หรื อ ข้ า ราชการต้ อ งด าเนิ น การสมั ค ร และสอบแข่ ง ขั น หรื อ สอบคั ด เลื อ กตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดย
ไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

( นายธวัช เทศคลัง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ

