ประกาศโรงเรียนบานดงยาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวย โรงเรียนบานดงยาง ตําบลธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง
ครู ผูส อน จํ านวน 1 อั ตรา โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุน ของโรงเรียนจะดําเนินการรับ สมัครสอบ
คั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ า งเป น ลู ก จ า งชั่ ว คราวทํ า หน า ที่ ค รู ผู ส อน ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง
มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
(อัตราคาจางเดือนละ 5,000 บาท/คน )
1.1 สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ

จํานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.3 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะตองความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปดรับสมัครวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.4 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนบานดงยาง ตําบล
ธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2562 ถึง 22 มีนาคม 2562 ตั้งแตเวลา 08.30
น. – 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองและครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณียไวในใบสมัคร
5.3 ผูส มัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบานดงยาง
ตําบลธาตุ อําเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ สอบถามรายละเอียดไดที่ 089-7187291 , 099-8730331
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่
ครูผูสอน โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ(หากมีผูสมัครไมเกินจํานวนในตําแหนงที่รับสมัคร
จะใชวีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว)
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบานดงยาง จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ 28 มีนาคม
2562 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562
9. เกณฑการตัดสิน
9.1 ผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะไมต่ํา
กวารอยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวมจากมาไปหานอย กรณีคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่มี
เลขประตัวสอบนอยกวา (สมัครกอน) เปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา เวนแต
(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว

(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(3) ผูน้นั ไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1 จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินตามลําดับ จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง ในวันที่
1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หองผูอํานวยการโรงเรียนบานดงยาง สําหรับการเรียกตัวผูไดรับ
การคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน การเรียกตัวมาทําสัญญา
การจาง ระยะเวลาในการจาง ระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 สวนในปการศึกษา
ตอไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผานการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจางตอไป
10.2 การจั ดทํา สัญ ญาจา งครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกเปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก
และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือ
วาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปน
พนักงานราชการ หรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกําหนด ตามลําดับ
10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไม
วากรณีใด ๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

( นางสาวศิรินทิพยวรา แสงมวง )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานดงยาง

