ประกาศโรงเรียนบานเตาไหเหนือ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนบานเตาไหเหนือ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ+ เขต 1 มีความประสงค+จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนจํานวน 1
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑ+และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาปฐมวัยหรือสาขาอื่นๆ
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผู มี คุณสมบั ติ ทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญ ญั ติ ร ะเบีย บขาราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด สําหรับ
ผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะตองมีความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สําเร็จการศึกษา
2.3 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือเอกสารรับรองสิทธิที่ ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.4 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงค+จะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ
อําเภอพิชั ย จังหวั ดอุ ตรดิต ถ+ ตั้ งแตวั นที่ 22 – 30 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. – 16.30 น. เวน
วันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.3 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ

๔.5 รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.6 ถาเปนชาย ตองมีใบผานการเกณฑ+ทหารฉบับจริง
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและ
ครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย+ไวในใบ
สมัครและเบอร+โทรศัพท+ที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายใน 2 พฤษภาคม 2562 ณ หองธุรการโรงเรียนบานเตาไห
เหนือ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ+ และทางเว็บไซต+ http://www.utdone.net/
๗.วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานเตาไหเหนือจะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+
ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบานเตาไหเหนือ
๙. เกณฑIการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู สอบผานจะตองไดคะแนนรวมกั น ไมนอยกวารอยละ๖๐ในกรณี ที่มีผู ไดคะแนนรวมเทากั น จะ
จัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะ
ใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ปf นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก
แตหากมีการสอบคั ด เลือกในตํา แหนงเดี ย วกัน ครั้ งใหม บั ญ ชีผู ไดรั บการคั ดเลื อกครั้ งกอนเป นอั นยกเลิ กตั้ งแตวั น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วั น ที่ 13 พฤษภาคม 2562 รายงานตั ว ทํ า สั ญ ญาจางและเริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านจริ ง วั น ที่ 16
พฤษภาคม 2562
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก เปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงาน
ตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก

๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู
ผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปfงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไม
วากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

(นายนัธวุฒิ ออนแพง)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานทาสัก รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนบานเตาไหเหนือ

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบานเตาไหเหนือ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562
................................................................................
19 เมษายน 2562
22 – 30 เมษายน 2562
2 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ+
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจาง
เริ่มปฏิบัติงานจริง
..............................................................................

ติดตอสอบถาม
โทร : 097 – 9375087
087 – 9881460

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนบานเตาไหเหนือ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ+ เขต 1
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปf.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปmจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย+...................
เบอร+โทรศัพท+บาน................................................เบอร+โทรศัพท+มือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบานเตาไหเหนือ

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน................พ.ศ.๒๕๕9

