ประกาศโรงเรียนวัดวังผักรุง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดวังผักรุง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึ กษำ
อุตรดิตถ์ เขต ๑ ประสงค์จะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงทำหน้ำที่ครูผู้สอน จำก
เงินนอกงบประมำณ จำนวน ๑ อัตรำ จึงประกำศรับสมัครครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูผู้สอนสำขำวิชำเอก
วิทยำศำสตร์ หรือ สำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ชื่อตาแหน่ง อัตรำจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ครูผู้สอน
๑.2 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
๑) ปฏิบั ติงำนเกี่ย วกับกำรเรียนกำรสอน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของผู้ เรียนด้ว ยวิธีกำรที่
หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีวิจัยเพื่อพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้
๒) อบรม สั่ ง สอนและจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำผู้ เ รี ย น ให้ ค วำมรู้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
คุณลักษณะ อันพึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงำนด้ำนวิชำกำร
๔) ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
๑.3 ค่าตอบแทน รายเดือน
- อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำในสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ หรือ สำขำวิชำเอกสังคม
ศึกษำ หรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้องตำมที่ กค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ
แล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) สำเร็จกำรศึกษำ
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้
๒.๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟันเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
๒.๖ มีอำยุไม่เกิน ๓๕ ปี

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง
อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 กันยำยน ๒๕๖3 เวลำ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๑) สำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว
จำนวน ๑ ฉบับ
และ ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript) พร้อมฉบับจริง
๒) สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
(ถ้ำมีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ)
๓) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔) สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๕) หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
จำนวน ๑ ฉบับ
6) รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน 3 รูป
๗) ใบรับรองแพทย์
จำนวน ๑ ฉบับ
***** ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับหลักฐำนทุกฉบับให้เรียบร้อย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
๑) ผู้เข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร
ให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ตรง
ตำม วุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมประกำศรับ
สมัคร ดังกล่ำวและกำรได้รับกำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
๒) ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทร และที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๓) ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังผักรุง จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิ ทธิเข้ำสอบคัดเลือก ภำยในวันที่ 27 กันยำยน ๒๕๖๓
ณ บอร์ดประกำศ โรงเรียนวัดวังผักรุง และในเว็บไซต์ www.utdone.net หรือ Facebook โรงเรียนวัดวังผักรุง
๕. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังผักรุง จะดำเนินกำรคัดเลือก โดยกำรสอบ ๒ ภำค ดังนี้
5.1 ภำค ก ควำมรู้ทั่วไปและควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง (๕๐ คะแนน)
5.2 ภำค ข ควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภำษณ์) (๕๐ คะแนน)
โดยประเมินจำก
5.2.1 พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัวและกำรศึกษำ (10 คะแนน)
5.2.2 พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ ท่วงทีวำจำ (10 คะแนน)
5.2.3 พิจำรณำจำกควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ (10 คะแนน)
5.2.4 พิจำรณำจำกกำรมีปฏิภำณไหวพริบ (10 คะแนน)
5.2.5 พิจำรณำจำกเจตคติอุดมกำรณ์ (10 คะแนน)

6. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังผักรุงกำหนดกำรสอบคัดเลือก ภำค ก และภำค ข ในวันที่ 29 กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรสอบทั้ง ภำค ก และภำค ข ดังนี้
1) ภำค ก สอบทฤษฎี (๕๐ คะแนน)
๑.๑ ควำมรู้ด้ำนกำรศึกษำ
๑.๒ ควำมรู้ด้ำนวิชำวิทยำศำสตร์ และ ด้ำนวิชำสังคมศึกษำ
๒) ภำค ข สอบสัมภำษณ์ (๕๐ คะแนน)
- กำรสอบสัมภำษณ์
(บุคลิกภำพ วำจำ ปฏิภำณไหวพริบ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เจตคติและอุดมกำรณ์)
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน
จะจัดลำดับโดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบ ภำค ก มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ หำกยังมีคะแนนเท่ำกันจะดูจำกลำดับ
กำรยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก
8. การประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังผักรุงจะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 30 กันยำยน ๒๕๖๓ ณ บอร์ด
ประกำศ โรงเรียนวัดวังผักรุง และในเว็บไซต์ www.utdone.net หรือ Facebook โรงเรียนวัดวังผักรุง
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในลำดับที่ ๑ จะต้องมำรำยตัวและทำสัญญำจ้ำงในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๖3 เวลำ
๐๙.๐๐ น ณ ห้องอำนวยกำร โรงเรียนวัดวังผักรุง หำกไม่มำรำยงำนตัวตำมกำหนดถือว่ำสละสิทธิ์ และจะเรียก
ตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกลำดับถัดไป
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 19 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยธวัช เทศคลัง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดวังผักรุง

