ประกาศโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนจานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอานาจตามหลักเกณฑ์
และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2560 ความตามหนังสือสานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวั นที่ 24
กรกฎาคม 2560 และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120 / 2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่องการมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ ศธ 04080/2564 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบจ้างครูอัตราจ้าง ดังนั้น โรงเรียนบ้านหน้าพระ
ธาตุ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาเอกปฐมวัย ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ
หมู่ที่ 1 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
การยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัครผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ดังนี้
4.1. สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 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 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมั ครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ 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
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ และบนเว็บไซต์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวัน ที่ 23 มิถุน ายน 2561
สถานที่สอบโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ กาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 23 มิถุนายน 2561
09.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

1. สอบข้อเขียน
1.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

50

2. สอบสัมภาษณ์

50

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน
8.1 ผู้ ส อบผ่ านจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมสอบข้ อเขีย นและสอบสั ม ภาษณ์ รวมกั น ไม่น้ อยกว่ าร้อ ยละ 60
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ตามข้อ 8.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกใน
ตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอั นยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบแข่งขันได้ครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะด าเนิ น การจ้ า งผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กเพื่ อจ้ า งเป็ นลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ท าห น้ า ที่ ครู ผู้ ส อน
เรียงตามลาดับที่ ผู้สอบแข่งขันได้ ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 27 มิถุนายน
2561 เวลา 09.00 น. ณ สานักงานผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ การคัดเลือก
มารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทาสัญญา
9.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้
9.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เป็นการเฉพาะราย
9.4 การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ หรื อ
ปรับ เปลี่ ยนสถานภาพเป็ นลู กจ้างประจา/พนั กงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
9.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10. ผลการคั ด เลื อ กของคณะกรรมการถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กหรื อ บุ ค คลอื่ น จะคั ด ค้ า นไม่ ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561

( นายธวัช เทศคลัง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าพระธาตุ

