ประกาศโรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัตหิ นาที่ตําแหนงครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานน้ํ าพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔ อําเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ สังกัดสํานักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอุ ต รดิ ต ถ เขต ๑ มี ค วามประสงค จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ จั ด จ า งเป น
ลูกจางชั่วคราวอัต ราจางรายเดื อนปฏิบั ติห น าที่ตํ าแหน งครูผูส อนจํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัย ความตาม
หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/
ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน ๑ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหเปนคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในกลุมสาขาวิชา หรือกลุมวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือเอกสารรับรองสิทธิ
ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
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๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานน้ําพี้
มิ ต รภาพที่ ๒๑๔ อํ า เภอทองแสนขั น จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๒ – ๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๓
ในวันและเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(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 ๒ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๕ ถาเปนชาย ตองมีใบผานการเกณฑทหารฉบับจริง
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู ส มั ค รจะต อ งรั บ และยื่ น ใบสมั ค รสอบด ว ยตนเองและต อ งกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ค ร
ใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดแนนอนไวใน
ใบสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖.วิธีการคัดเลือก
การทดสอบปฏิบัติการสอน การสอบสัมภาษณ
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานน้ําพีม้ ิตรภาพที่ ๒๑๔ จะดําเนินการสอบประเมินประสบการณปฏิบัติการสอนและสอบ
สัมภาษณในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ หองธุรการ
โรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับทีด่ ีกวา หากยังไดคะแนน
เทากันจะใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
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๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมี
การสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาที่ ตําแหนง
ครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครูผูสอน
ตองไปรายงานตั ว เพื่อจัด ทําสั ญ ญาจ างตามกําหนด ถาพน เวลาดั งกลาวจะถือว าสละสิท ธิ์ และถูกยกเลิ ก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ ตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสู
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
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๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสิทธิศักดิ์ จันทรดุง )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานน้ําพี้มิตรภาพที่ ๒๑๔

