ประกาศโรงเรียนวัดโรงม้า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดโรงม้า อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุตรดิตถ์
เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนจานวน ๑ อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลง
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๖เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรำ
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐บาท (- ห้าพันบาทถ้วน -)
- สาขาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน ๑
อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้มี คุณ สมบัติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครูแ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาเอกปฐมวัย หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนัง สือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดโรงม้า อาเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดรำชกำร
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๔.๓
๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

-๒สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
ใบรับรองแพทย์

๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดโรง
ม้าอาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
๗.วิธีกำรคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดโรงม้า จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๑
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดโรงม้ำ
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับ
ที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการ
สุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภำยใน
วันที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
แต่ห ากมี การสอบคั ดเลื อกในตาแหน่ งเดียวกัน ครั้ง ใหม่ บัญ ชีผู้ไ ด้รับ การคั ดเลื อกครั้ง ก่อ นเป็ น อัน ยกเลิกตั้ ง แต่วั น
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

-๓๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔การจ้างลูกจ้ างชั่ วคราวตาแหน่ ง ครูผู้สอน ไม่ มีข้อ ผูกพั น ต่อเนื่องที่ จะน าไปสู่การบรรจุห รือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่
ว่ำกรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวดุษฎี ทองปากน้า)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโรงม้า

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนวัดโรงม้ำ ลงวันที่ ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๑
................................................................................
๕ มิถุนายน ๒๔๖๑
๖ – ๑๑ มิถุนายน ๒๔๖๑
๑๒ มิถุนายน ๒๔๖๑
๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๑
๑๔ มิถุนายน ๒๔๖๑
๑๕ มิถุนายน ๒๔๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนวัดโรงม้า สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอุตรดิตถ์ เขต 1
เลขประจำตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโรงม้ำ
ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูผู้สอนปฐมวัย
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/นำงสำว).........................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วิชำเอก............................................................................
จำกสถำนศึกษำ .................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ...................
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ.....................................................................................................................................
5. บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต................จังหวัด..................
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถำนภำพ
 โสด
 สมรส  หม้ำย  หย่ำ
8. ชื่อสำมี/ภรรยำ..........................................................................อำชีพ............................................................
9. ชื่อบิดำ.........................................................................ชื่อมำรดำ....................................................................
10.ประวัติกำรทำงำน
1. ชื่อสถำนที่ทำงำน....................................................................ตำแหน่ง...................................................
เป็นเวลำ................ปี..................เดือน สำเหตุที่ออก..................................................................................
2. ชื่อสถำนที่ทำงำน....................................................................ตำแหน่ง...................................................
เป็นเวลำ................ปี..................เดือน สำเหตุที่ออก..................................................................................
3. ชื่อสถำนที่ทำงำน....................................................................ตำแหน่ง...................................................
เป็นเวลำ................ปี..................เดือน สำเหตุที่ออก..................................................................................
11.ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้วดังนี้
สำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน
สำเนำบัตรประชำชน
ใบรับรองแพทย์
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ำมี)
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
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ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำรับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ
แล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก..............................................
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

