ประกาศโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
............................................................................................................................. .....
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ านบ้ านวังเบน(ภู ธ รอุ ป ถัม ภ์ ) อ าเภอทองแสนขั น จั งหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทา
หน้าที่ครูผู้สอนจานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
มากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน 1 อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย

จานวน 1 อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็ นผู้มีใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านบ้านวังเบน
(ภู ธ รอุ ป ถั ม ภ์ ) อ าเภอทองแสนขั น จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 – 22 กรกฎำคม 2563 ไม่ เ ว้ น
วันหยุดรำชกำร

-๒๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง 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 ใบรับรองแพทย์
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 23 กรกฎำคม ๒๕๖3 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
๗. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์) จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 29 กรกฎำคม 2563 เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้ำนวังเบน
(ภูธรอุปถัมภ์)
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้ค ะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภำยในวันที่ 30 กรกฎำคม ๒๕๖3 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก

-๓แต่ ห ากมี ก ารสอบคั ด เลื อ กในต าแหน่ งเดี ย วกั น ครั้ งใหม่ บั ญ ชี ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กครั้ งก่ อ นเป็ น อั น ยกเลิ ก ตั้ งแต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 สิงหำคม ๒๕๖3 รำยงำนตัวทำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางสาวอรัญญา อุ่นทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนบ้ำนวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) ลงวันที่ 15 กรกฎำคม 2563
................................................................................
15 กรกฎาคม ๒๕๖2

ประกาศรับสมัคร

16 – 22 กรกฎาคม ๒๕๖3

รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)

23 กรกฎาคม ๒๕๖3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

29 กรกฎาคม ๒๕๖3

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

30 กรกฎาคม ๒๕๖3

ประกาศผลการคัดเลือก

1 สิงหาคม ๒๕๖3

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ...........................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านวังเบน (ภูธรอุปถัมภ์)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน กรกฎาคม ๒๕๖3

