ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหนน้าท่่ครูอัตราจ้างรายเดือน
*********************
ด้วย โรงเร่ยนวัดสิงหน์ศร่สว่าง ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหนวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นท่่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ม่ความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวอัตราจ้างราย
เดือนทาหนน้าท่่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนมากท่่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันท่่ ๑๕ ม่นาคม ๒๕๕๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่่ ๒๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันท่่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เก่่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธ่การบริหนารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๗ และหนนังสือสานักงานเขตพื้นท่่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ ท่่ ศธ ๐๔๑๘๐/
๕๓๘๕ ลงวันท่่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เรื่องขออนุญาตจ้างครูอัตราจ้าง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหนน้าท่่ครูผู้สอน ดังน่้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ( หนกพันบาทถ้วน )
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้ม่คุณสมบัติ ดังน่้
๒.๑ เป็นผู้ท่ม่คุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหน่งพระราชบัญญัติระเบ่ยบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และท่่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตร่ทางการศึกษา หนรือปริญญาสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ เท่ยบได้ไม่ต่า
กว่าน่้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หนรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ใหน้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเร่ยนวัดสิงหน์ศร่สว่าง
อาเภอเมือง จังหนวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ในวันเวลาราชการ
และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนนังสือรับรองคุณวุฒิท่สภามหนาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาช่พครูหนรือหนนังสือรับรองสิทธิ์
จานวน ๑
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑
๔.๔ สาเนาทะเบ่ยนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑
๔.๕ หนลักฐานการเปล่่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้าม่)
จานวน ๑
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
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๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอ่ยดในใบสมัคร
ใหน้ถูกต้อง และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่่ท่สามารถติดต่อได้ทางจดหนมายลงทะเบ่ยนในเขตจ่ายของการไปรษณ่ย์ไว้ใน
ใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ท่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครใหน้เร่ยบร้อยต่อหนน้าเจ้าหนน้าท่่รับสมัคร
๖. วิธีการสอบคัดเลือก
ประเมินจากการปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเร่ยนวัดสิงหน์ศร่สว่าง จะดาเนินการสอบประเมินประสบการณ์ปฏิบัติการสอน และการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานท่่สอบคัดเลือก ณ โรงเร่ยนวัดสิงหน์ศร่สว่าง
ติดต่อสอบถามได้ท่ฝ่ายวิชาการ โทร. ๐๘ ๕๗๒๕ ๗๕๘๗
๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณ่ท่ม่ผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะ
จัดลาดับท่่โดยใหน้ผู้ท่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับท่่ด่กว่า หนากยังได้คะแนนเท่ากันใหน้ใช้
วิธ่การสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่่โรงเร่ยนแต่งตั้ง
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เร่ยงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ขึ้นบัญช่ไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หนากม่การ
สอบคัดเลือกในตาแหนน่งเด่ยวกันครั้งใหนม่ บัญช่ผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการ
สอบคัดเลือกครั้งใหนม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญช่ในกรณ่ใดกรณ่หนนึ่ง ดังน่้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหนน่งท่่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนนด
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ กาหนนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันท่่ ๒๐ ม่นาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
- วันท่่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เริ่มปฏิบัติงาน
๙.๒ การจัดสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญช่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็น
หนนังสือเร่ยกตัวผู้ม่สิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายชื่อรายเดือนตาแหนน่งครูอัตราจ้างครั้งแรก และใหน้
มารายงานตัวตามวันเวลาท่่กาหนนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
๙.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหนน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัว
เพือ่ จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญช่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

๙.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหนน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่ม่ข้อผูกพันต่อเนื่องท่่จะนาไปสู่การบรรจุ
หนรือปรับเปล่่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหนรือข้าราชการ
๙.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหนน้าท่่ครูอัตราจ้าง ในกรณ่ระหนว่างปีงบประมาณการจ้าง หนากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่่กาหนนด หนรือม่ความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหนมาะสม ผู้ม่อานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งใหน้ผู้รับจ้างทราบล่วงหนน้า โดยไม่ม่เงื่อนไข และจะไม่ม่สิทธิเร่ยกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๙.๖ ผลการสอบคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศใหน้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันท่่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

( นางสมพร แก้วประสงค์ )
ครู วิทยฐานะชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหนน่ง
ผู้อานวยการโรงเร่ยนวัดสิงหน์ศร่สว่าง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดสิงห์ศรีสว่าง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
**********************************
วันท่่
วันท่่
วันท่่
วันท่่
วันท่่
วันท่่
วันท่่

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๗ ม่นาคม ๒๕๖๒ ๑๑ ม่นาคม ๒๕๖๒
๑๔ ม่นาคม ๒๕๖๒
๑๘ ม่นาคม ๒๕๖๒
๒๐ ม่นาคม ๒๕๖๒
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
-

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้ม่สิทธิ์สอบคัดเลือก
ดาเนินการสอบคัดเลือก
ประกาศผลการสอบคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

**********************************

