ประกาศโรงเรียนบ้านวังถ้ํา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
*********************
ด้วยโรงเรียนบ้านวังถ้ํา ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกปฐมวัย วิชาเอกดนตรีนาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา อาศัยอํานาจตามหนังสือ
กระทรวงการคลังที่ กค.๐๕๒๗๓/ว.๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เรื่องการ
บริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราวสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นอัตราจ้างชั่วคราวดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกปฐมวัย
วิชาเอกดนตรีนาฏศิลป์ จํานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกสังคมศึกษา วิชาเอกปฐมวัย
วิชาเอกดนตรี-นาฏศิลป์
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ํา
ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
(ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ)

๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึง่ แสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ป้ายประกาศหน้าห้องธุรการโรงเรียนบ้านวังถ้ํา ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ความรอบรู้
ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งความรู้และการสอบสัมภาษณ์
วิธีการประเมิน
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
๒๐
สอบข้อเขียน
ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๓๐
สอบข้อเขียน
ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่ง
๕๐
สัมภาษณ์
รวมคะแนนทั้งสิ้น
๑๐๐

๘. วัน เวลา และสถานทีส่ อบคัดเลือก
ณ โรงเรี ย นบ้ า นวั ง ถ้ํ า ตํ า บลถ้ํ า ฉลอง อํ า เภอเมื อ ง สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ จะดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ทั้งนี้ตารางการสอบอาจ
ยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา) ในวันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ สถานที่สอบคัดเลือก
ณ โรงเรียนบ้านวังถ้ํา ตําบลถ้ําฉลอง อําเภอเมือง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี / เวลา
สมรรถนะ
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ก. ความรูค้ วามสามารถทั่วไป
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ข. ความสามารถที่ใช้เฉพาะ ตําแหน่ง
สอบสัมภาษณ์
ค. ความเหมาะสมกับตําแหน่งความสามารถในการ
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมา

สถานที่

โรงเรียนบ้านวังถ้ํา

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่ า เป็ น ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการประเมิ น สมรรถนะแต่ ล ะด้ า น
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลําดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงลงมา ภายในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจ้าง โรงเรียนบ้านวังถ้ํา ตําบลถ้ําฉลอง
อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ อนุญาต ให้ทําสัญญา
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป็น
หน้าทีข่ องผูส้ มัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ บัญชีผู้ผา่ นการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็น ครูอัตราจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญา
จ้างตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม
ผู้มีอํานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รบั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใดๆทัง้ สิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(วัชชิระ บํารุงเกตุ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ํา

บริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ ๐๘๓-๙๕๐๒๖๗๖

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านวังถ้ํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑
เลขประจําตัวสอบ..............................
เรียน

ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านวังถ้ํา

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก......................................................................
จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อําเภอ/เขต................จังหวัด...............
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์
......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย  หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สําเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สําเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
เข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นใน
การคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
(..........................................................)
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชัว่ คราว
ตามประกาศโรงเรียนบ้านวังถ้ํา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
................................................................................
๒๖
๒๖
๔
๗
๙
๑๑
๑๔

เมษายน ๒๕๖๑
เมษายน ๒๕๖๑ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทําสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

วิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอตั ราจ้าง
โรงเรียนบ้านวังถ้ํา
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังถ้ํา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ )
................................................................................
การประเมินความเหมาะสมของบุคคลความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางานและผลงาน
2. ความดีที่ได้กระทํา
3. บุคลิกภาพ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติต่อวิชาชีพ
..............................................................................

รายละเอียดตําแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านวังถ้ํา จํานวน ๑ อัตรา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านวังถ้ํา ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

ตําแหน่ง

คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับสมัคร

ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี
วิชาเอกสังคมศึกษา
ชั่วคราว

วิชาเอกปฐมวัย
วิชาเอกดนตรีนาฏศิลป์

อัตราค่าตอบแทน/
เดือน

สถานศึกษาที่จัดจ้าง

๗,๐๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านวังถ้ํา

จํานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร
๑ อัตรา

หมายเหตุ

