ประกาศโรงเรียนบ้านดอนแก้ว
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผ้สู อน
จากเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านดอนแก้ว สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ๒ มีความประสงค์
จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ จานวน ๑ อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
๑. ชือ่ ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหิ น้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา
- กลุม่ วิชา / สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย จาแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับคุณวุฒปิ ระกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่สอน
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับ
หน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่

ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (รายละเอียดแนบ
ท้าย) หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๒ และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการดาเนินการคัดเลือกถือเป็นที่สุด
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.dkck.ac.th หรือ
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียน
บ้านดอนแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ
สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล ทาให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านดอนแก้วจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๓๐ เมษายน
พ.ศ.๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้วและเว็บไซต์ www.dkck.ac.th

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนไม่เกิน ๒๐ นาที และวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ดังนี้
วัน เดือน ปี
ตาแหน่ง
เวลา
รายละเอียดการคัดเลือก
สถานที่
๕
ครูผู้สอน
เวลา ๐๙.๐๐ – สอมภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
พฤษภาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑๒.๐๐ น.
- สอบปฏิบัติการสอน (ให้เตรียม
ห้องประชุม
๒๕๖๔
เอกสารแผนการสอน ๑ แผ่น มาให้
คณะกรรมการดูก่อนสอบ

วันที่ ๕
ครูผู้สอน
พฤษภาคม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
๒๕๖๔

เวลา ๑๓.๐๐ น.
เป็นต้นไป

สอบสัมภาษณ์ (๔๐ คะแนน)
- ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่
- ความสามารถ ประสบการณ์
- ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
- เจตคติและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ในการปฏิบัติงาน

ห้องประชุม

๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงลาดับจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้สมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
๙.๑ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ทางป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนและทาง เว็บไซต์ เว็บไซต์ www.dkck.ac.th
๙.๒ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกผ่านเกณฑ์ที่กาหนด ๑ ปี นับจากวันประกาศผล
การคัดเลือกหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๙.๒.๑ ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว
๙.๒.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
๙.๒.๓ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับการจ้าง
๙.๒.๔ ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
๙.๒.๕ ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับตามจานวนอัตราว่างที่ประกาศไว้
ไปรายงานตัวเข้ารับการจ้างในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องอานวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทาสัญญาจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่
ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
๑๐.๔ ผู้ ได้ รั บ การจ้ างปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ครูผู้ ส อน ในกรณี ระหว่า งปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่ า
เป็ น ผู้ขาดคุณ สมบั ติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๐.๕ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านดอนแก้ว ลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔)
......................................................................
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพป.น่าน เขต ๒

วัน เดือน ปี
๑๖ เมษายน ๒๕๖๔
๒๓ – ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ

ใบสมัครสาหรับคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบตั ิหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
.................................................
1. ชื่อและชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................สัญชาติ..............เชื้อชาติ.............
2. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................................ออกให้ ณ จังหวัด.....................................
หมดอายุวันที่............เดือน...............................พ.ศ.............เกิดวันที่.............เดือน.......................พ.ศ. ..................
อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย)
3. เกิดที่จังหวัด.............................ที่อยู่ปัจจุบัน (ตามทะเบียนบ้านที่สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่......... หมู่ที่................
ตรอก/ซอย....................ถนน..............................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต...............................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์....................
4.วุฒิการศึกษา..................................................................วิชาเอก..........................................................................
จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............
5. ความรู้ความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................
6. สถานภาพ  โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
7. ชื่อสามี/ภรรยา..............................................................อาชีพ................................................................
8. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่ มารดา........................................................................
9. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 อื่น ๆ โปรดระบุ.........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
ในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. .............
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.................................................)
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.............

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้ าที่ตรวจสอบ
(...............................................)
วันที่............เดือน....................................พ.ศ.............

