ประกาศโรงเรียนบ้านเด่นสาโรง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านเด่นสาโรง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์จะ
รับ สมัครบุ คคลทั่ว ไป เพื่อจ้ า งเป็ น ลูกจ้างชั่ว คราวทาหน้าที่ครูผู้ ส อน ตาแหน่ง ครูผู้ ส อน จานวน 3 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิต ถ์เขต 1 ที่ ศธ
04180/1783 ลงวันที่ 11 เมษายน 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท/คน )
1.1 สาขาวิชาเอก ภาษาไทย, สุขศึกษาพละศึกษา ,คณิตศาสตร์ ,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา ,
ดนตรี – นาฏศิลป์

จานวน 2 อัตรา

1.2 สาขาวิชาเอก ปฐมวัย

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็ น ผู้ มี ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พครู ตามมาตรา 43 แห่ ง พระราชบั ญญั ติส ภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านเด่นสาโรง
อาเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2562 ถึง 22 เมษายน 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ

4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเด่น
สาโรง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
7. หลักสูตรและวิธกี ารคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โดยการสอบและการสัมภาษณ์
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเด่นสาโรง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ จะดาเนินการสอบและสอบสัมภาษณ์ ใน
วันที่ 24 เมษายน 2562
9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 ผู้ ผ่านการเลื อกสรรจะต้องเป็นผู้ ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบน้อย
กว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับทีด่ ีกว่า เว้นแต่
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
เรีย งตามลาดับ ที่ได้รั บการคัดเลือก ผู้ผ่ านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑
พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่นสาโรง สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการ
คัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทาสัญญาการจ้าง
ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
10.2 การจั ดทาสั ญญาจ้ างครั้งแรก จะยึดถือ ประกาศรายชื่อและการขึ้น บัญชีผู้ ผ่ า นการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ

หรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

( นางมลธิชา เรือนจันทร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเด่นสาโรง

เลขที่........./..........

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราว
โรงเรียนบ้านเด่นสําโรง อําเภอตรอน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป

เดือน............................................วัน

๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู

ถนน..................................ตาบล......................................

อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราว โรงเรียนบ้านเด่นสาโรง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน................................... พ.ศ.๒๕๖๒

ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหน่งครูอัตราจาง ทําหนาที่ครูผูสอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเด่นสําโรง ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒
................................................................................
๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัคร
๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือก
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวทาสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

