ประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหนน้าที่ครูผู้สอน ครูภาษาไทย)
******************************************************
ด้วยโรงเรียนวัด คุ้งยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จะดาเนินการ
รั บ สมั ครสอบคัด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู กจ้ า งชั่ ว คราว ท าหน้ าที่ ครู ผู้ ส อน ต าแหน่ ง ครูอั ต ราจ้า งชั่ว คราว ดัง นั้ น
อาศัยตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานที่ ๑๙/๑๕๔๗ สั่ง ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูจ้าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาขาดแคลนครู จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตาแหนน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
ชื่อตาแหนน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหนน้าที่ครูผู้สอน ครูภาษาไทย)
รายละเอียดการจ้างงาน ปฏิบัติงานในหน้าที่หลักเกี่ยวกับงานด้านการสอน และส่ งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ห ลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒ นากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น ความสาคัญ
ทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ค่าตอบแทนเดือน ละ ๖,๐๐๐ บาท จานวน ๑ อัตรา
- ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้ าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่ นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๖) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๗) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหนน่ง
๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม
๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หนมายเหนตุ ผู้ที่ได้รับเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน ราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนวัดคุ้งยาง ตาบลบ้านด่าน
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.๒ เอกสารและหนลักฐานที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือก
๑. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน เป็นผู้รับรอง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติสภาครูและคุลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ (จากคุรุสภาเท่านั้น)
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหนังสือสาคัญแสดงวุฒิหรือปริญญาบัตร
จานวน ๑ ฉบับ
๕. สานวนแสดงผลการเรียน
จานวน ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ตัวจริง ออกไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
๗. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
๘. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหนลักฐานทุกฉบับใหน้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับ และนา
หนลักฐานฉบับจริงมาแสดงด้วย
๓.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ สมัครสอบอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ การได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ
จากโรงเรียนวัดคุ้งยาง มิได้

๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง
และ https://www.facebook.com/Prwatkungyang Utdone /
https://sites.google.com/pracharath.ac.th/1053690008
๕. หนลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์และประเมินจากเอกสาร ดังนี้
การคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

๑) สาธิตการสอน
๒) ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ใน
เรื่องความสามารถและประสบการณ์ บุคลิกภาพ ความคิด ริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

๖๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

สาธิตการสอน
สัมภาษณ์ และ
ประเมินจากเอกสาร

รวม

๑๐๐ คะแนน

๖. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดคุ้งยาง หมู่ที่ ๗ ตาบลบ้านด่าน อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ตารางสอบ
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

เวลา ๐๙ .๐๐ -๑๑.๓๐ น.
- สาธิตการสอน
- สัมภาษณ์ และประเมินจากเอกสาร

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดคุ้งยาง และ https://www.facebook.com/Prwatkungyang Utdone

๙. การทาสัญญาจ้าง
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ ๑ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างและต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อและการขั้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูจ้างสอน ไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
(นายสิงหา บุญเอี่ยม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนวัดคุ้งยาง ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
................................................................................
๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศรับสมัคร
๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รับสมัคร ในเวลา ๐9.๐๐ น. – ๑6.๐๐ น.) ไม่เว้นวันหนยุดราชการ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

สอบสาธิตการสอน สอบสัมภาษณ์

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ประกาศผลการคัดเลือก

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

เลขที่...................../๒๕๖๔
ติดรู ปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 6เดือน)
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดคุ้งยาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑

………………………………………………………….
๑. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ.................................................................. นามสกุล..................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา...................................................
เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อายุ............................ปี
สถานภาพ ◯ โสด ◯ สมรส
◯ หย่าร้าง
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน .....................................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ. ..........................
ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล.............................................
อาเภอ...........................................จังหวัด.................................................รหัสไปรษณีย์.................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................................................
๒. ประวัติการศึกษา
สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๓. ประวัติการทางาน
๑. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ออก..................................................................................
๒. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ออก..................................................................................
๓. ชื่อสถานที่ทางาน....................................................................ตาแหน่ง...................................................
เป็นเวลา................ปี..................เดือน สาเหตุที่ ออก..................................................................................

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
◯

สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน

◯

สาเนาบัตรประชาชน

◯

ใบรับรองแพทย์

◯

สาเนาทะเบียนบ้าน

◯

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

◯

ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)

◯

อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพือ่ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อ แก้ปัญหาขาดแคลนครู ตามประกาศของ
โรงเรียนวัดคุ้งยาง ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่า
ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่........... เดือน…………………………. พ.ศ. ๒๕๖๓

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร
(.................................................................)
ตาแหน่ง.........................................................................................
วันที่........... เดือน…………………………. พ.ศ. ๒๕๖๓

