ประกาศโรงเรียนบ้านโคก
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่สอน
********************************

ด้วย โรงเรียนบ้านโคก เลขที่ 1/2 หมู่ 2ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผสู้ อน จานวน 1 อัตรา ดังอาศัยความตามหนังสือสานักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่านมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผสู้ อน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาททถ้วน-)
1.1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
จานวน
1
อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัตทิ ั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รบั วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครทีม่ ีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พนื้ ฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรสุ ภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านโคก เลขที่ 1/2
หมู่ 2 ตาบลพันท้ายนรสิงห์ อาเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 2 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 2 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 2 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
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4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.6 ใบรับรองแพทย์ (จากหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชนก็ได้ โดยขอรับไม่เกิน 6 เดือน)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานทีท่ ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รบั สมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคก และ
เว็บไซต์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร http://www.area1.skn.go.th/
7. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านโคกจะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น.
เป็นต้นไป สถานทีส่ อบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านโคก
9. ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านโคกจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดสรร วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโคก
หรือ ทางเว็บไซต์ของ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรสาคร http://www.area1.skn.go.th/ โดย
บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างแล้ว
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครัง้ แรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผูม้ ีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้ มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นผูจ้ ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผสู้ อน ต้องไปรายงานตัวเพือ่
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผสู้ อน ไม่มขี ้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสัง่ เลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รบั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่ นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายอานาจ เณรรักษา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

