ประกาศโรงเรียนบานชําตก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูอัตราจางรายเดือน
*********************
ดวยโรงเรียนบานชําตก อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพือ่ จัดจางเปนลูกจางชั่วคราวอัตราจางรายเดือน
ทําหนาที่ครูผสู อน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทํา
หนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-หาพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, คอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ เปนผูทมี่ ีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผูสมัครทีม่ ีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพนื้ ฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จ
การศึกษา
๒.๓ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานชําตก อําเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแตวันที่ ๑๑ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เวนวันหยุดราชการ

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๕ ถาเปนชาย ตองมีใบผานการเกณฑทหารฉบับจริง
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ ทีส่ ามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัคร และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รบั สมัคร
๖. วิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานชําตกจะดําเนินการสอบประเมินประสบการณปฏิบัตกิ ารสอน และการสอบสัมภาษณ
ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ หองธุรการ โรงเรียนบาน
ชําตก
๘. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชี และการยกเลิกการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มผี ูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับที่ โดยใหผทู ี่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน
เทากัน จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๘.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก
แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครัง้ ใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ตั้งแต
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้

-๓(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรบั การคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๙.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๙.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
เปนหนังสือเรียกตัวผูม ีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูอัตราจางครั้งแรก และ
ใหมารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๙.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชัว่ คราวรายเดือน ตําแหนงครูอัตราจาง ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู านการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๙.๔ การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจางไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูก ารบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๙.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูอัตราจาง ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติตามทีก่ ําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการ
จางอาจสัง่ เลิกจาง โดยไมตองแจงใหผรู ับจางทราบลวงหนาโดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมสี ิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได
ไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวสันต ศิริกุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานชําตก

