ประกาศโรงเรียนวัดดอย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ด้วยโรงเรียนวัดดอย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์
จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ อัตรา
ดั ง นั้ น อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ กระทรวงการคลั ง ที่ ก.ค. ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวั น ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒
เรื่ อง หลั กเกณฑ์และวิธีป ฏิบั ติเรื่ องการบริ หารงานบุคคลลูกจ้างชั่ว คราว และคาสั่ งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้ างชั่ว คราว และเกณฑ์และวิธีการบริ ห ารงานบุคคล/ลู กจ้างชั่ว คราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๓.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๓.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
๔.๑ ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ โรงเรียนวัดดอย ในวันและเวลาราชการ
๔.๒ ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดดอย อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ในระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในวันและเวลาราชการ
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ แฟ้มสะสมผลงาน
๕.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดดอย จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด ดอย จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยการสั ม ภาษณ์ (แสดงวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการท างาน)
และปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวัดดอย
๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด ดอย จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ โรงเรียนวัดดอย โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดดอย
๘. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนวัดดอย ตาบลท่าเสา อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
๙.๑ จะท าสั ญ ญาจ้ า งผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก เริ่ ม ปฏิ บั ติ ง านตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยทาสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี
๙.๒ เมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผล
ปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทาสัญญาต่อเนื่อง
๙.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(ลงชื่อ) ....................................................
(นายสมศักดิ์ คาลือมี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดดอย

