ประกาศโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
***************************************************
ด้วยโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามุกดาหาร มีความประสงค์จะรับบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อาศัยอานาจตามหนังสือ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
-อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
-กลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก (วิทยาศาสตร์ /ภาษาไทย /ปฐมวัยศึกษา) จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคคลกรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2) มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่รับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพครู
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

-29) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
11) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
12) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3) มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในกลุ่มวิชาเอก/สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้
-วิทยาศาสตร์ /ภาษาไทย /ปฐมวัยศึกษา)
4) เป็นผู้มีภูมิลาเนาในท้องที่ และ/หรือ เป็นผู้ที่สามารถจัดหาที่พักได้ด้วยตนเอง
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (อนึ่งทางโรงเรียนมีบ้านพักครู)
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
-ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหรือใช้ใบสมัครที่แนบท้ายประกาศนี้ได้ และยื่นใบสมัคร
ได้ด้วยตนเอง ณ ห้องพักครู โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่
วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
-ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 090-234-7575 (ครูสมชาย อัฐนาค) และ
081-389-8105 (ครูจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1) สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
2) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
3) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับจริง
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
5) สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
6) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
7) รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
8) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
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-35. การยื่นใบสมัคร
1) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
2) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
3) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องพักครู
โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
7. วิธีการคัดเลือก
โดยการทดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

(เวลา 09.00–12.00 น.)
(เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)

8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
- ณ ห้องพักครู โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ตาบลโพนงาม อาเภอคาชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ในวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
1) ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่ โดยให้ผู้ทมี่ ผี ลการทดสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ที่สูงกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน จะให้คนที่สมัครลาดับก่อน ได้ลาดับที่ดีกว่า
2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1) เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 26 มกราคม 2562 โดยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศ
ผลการคัดเลือก
3) หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
3.1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
3.2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
3.3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1) กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
-วันที่ 28 มกราคม 2562 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2) การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
10.3) ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

-410.4) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
10.6) ระยะเวลาการจ้าง จานวน 8 เดือน ดังนี้
-ภาคเรียนที่ 2/2561 จานวน 3 เดือน ( ม.ค.-ก.พ.- มี.ค. 2562 )
-ภาคเรียนที่ 1/2562 จานวน 5 เดือน ( ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562 )
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสมชาย อัฐนาค)
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน

ปฏิทินการดาเนินงาน
การสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน ลงวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 ประกาศรับสมัคร
2 รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ)
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4 โดยการทดสอบ
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
(เวลา 09.00–12.00 น.)
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์) (เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)
5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
6 รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
7 เริ่มปฏิบัติงาน
8 จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพป.มุกดาหาร

วัน เดือน ปี
21 มกราคม 2562
21 - 23 มกราคม
2562
24 มกราคม 2562
25 มกราคม 2562
26
28
28
28

มกราคม
มกราคม
มกราคม
มกราคม

2562
2562
2562
2562

(นายสมชาย อัฐนาค)
รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนป่าแคน

หมายเหตุ
ในเวลา
09.00 – 16.00 น.

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

เลขที่.........../ 2562

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านดอนป่าแคน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
........................................................

ติดรูปถ่าย

1. ชื่อ
นามสกุล
2. สัญชาติ
เชื้อชาติ
ศาสนา
3. เกิดวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุนับถึงวันสมัคร
ปี
เดือน
วัน
เกิดที่ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
เลขประจาตัวประชาชน ----
ออก ณ สานักงาน
4. หมดอายุ เมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
5. ที่อยู่ปัจจุบัน
หมู่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก
7. ได้รับวุฒิการศึกษา
8. ความสามารถพิเศษ คือ
(ลายมือชื่อ)
(
ยื่นใบสมัคร วันที่
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
-ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ
(
วันที่

เดือน

เดือน

ผู้สมัคร
)
พ.ศ.

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
-ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่รับสมัคร ………………………………………………………………………......
)
......................................................................................
พ.ศ.
.
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(
)
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.

