ประกาศโรงเรียนวัดดอยแกว
เรือ่ ง รับสมัครบุคคลเพื่อ สอบคัดเลือกเป็นลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
--------------------------------------ดวยโรงเรียนวัดดอยแกว สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
มี ความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจางเป็นลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น
อาศัยอํานาจตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราว สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2547 ความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่
15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวและเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคลลูกจาง
ชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 และตามหนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต1 ที่ ศธ 04180/4674 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบลูกจาง
ชั่วคราว ดังนั้น โรงเรียนวัดดอยแกว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป็นลูกจางชั่วคราว ทําหนาที่
ครูผูสอน ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจางชั่วคราวหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกคณิตศาสตร
วิชาเอกสังคมศึกษา หรือ วิชาเอกวิทยาศาสตร จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
(หกพันบาทถวน)
2. คุณสมบัติทั่วไป ของผูมสี ิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือก เป็นผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2 เป็นผูมีคณ
ุ สมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
2.3 เปนผูสําเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางการศึกษา หรือ
ทางอื่น ที่ ก.ค.ศ.กําหนดวาใชเป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัตแิ ลว และใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา ไมหลังวันรับสมัครวันสุดทาย
3. วัน เวลาและสถานที่รบั สมัคร
รับสมัครตั้งแตวันที่ 22 -28 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30-15.30 น.
ณ หองพักครู โรงเรียนวัดดอยแกว ตําบลแสนตอ อําเภอเมืองอุตรดิตถ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
055-446309 ,084-817-8542 ,081-781-0874 (ไมเวนวันหยุดราชการ)
4. หลักฐานที่ตองยืน่ พรอมใบสมัคร
***เอกสารทุกรายการใหนําตนฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครดวย และผูสมัคร
ตองรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ***
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัตกิ อนวันที่
โรงเรียนเปิดรับสมัครพรอมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ

4.2 สําเนาทะเบียนบานที่มีชื่อผูสมัคร
จํานวน 1 ฉบับ
4.3สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัครที่ยังไมหมดอายุ
จํานวน 1 ฉบับ
4.4 รูปถาย ขนาด 1.5 X 1 นิ้ว (ถายไวไมเกิน 6 เดือน)
จํานวน 3 รูป
4.5 ใบรับรองแพทยฉบับจริง ซึง่ ออกใหไมเกิน 1 เดือน
จํานวน 1 ฉบับ
4.6 หนังสือรับรองการผานงาน (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองยื่นใบสมัครดวยตนเอง และกรอกรายละเอียดใน ใบ
สมัครใหถูกตองครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ทสี่ ามารถติดตอและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอเจาหนาที่ที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิ์เขาสอบ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เปนตนไป ณ โรงเรียนวัดดอยแกว อําเภอเมืองอุ
จังหวัดอุตรดิตถ หรือติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 055-446309 , 084-817-8542 , 081-7810874
7.วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบความรูความสามารถและสัมภาษณ ในวันที่ 30-31 ต.ค. 2561 - 1 พ.ย. 2561
เวลา

วิชาที่สอบ

30 – 31 ต.ค. 61
09.00 เปนตนไป

1. สอบภาคปฏิบัติ
- เตรียมแผนการประสบการณ จํานวน 5 ชุด
สําหรับวิชาเอกและจัดกิจกรรมตามแผนฯกับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาเวลา 1 ชั่วโมง หรือตามความเหมาะสม

1 พ.ย. 2561
9.00 น. เปนตนไป

2. สอบสัมภาษณ

คะแนนเต็ม
60 คะแนน

40 คะแนน
รวมคะแนน

100 คะแนน

8. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแขงขัน
ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมสอบภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ รวมกันไมนอยกวา
รอยละ 70 ในกรณีที่ไดคะแนนเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบภาคปฏิบัติมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
หากยังไดคะแนนเทากัน ใหผูที่มาสมัครกอนเปนผูที่อยูในลําดับที่ดีกวา
9. การประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดดอยแกว
ขึ้น บัญชีไวไมเกิน 2 ปี นับตั้งแตประกาศผลการคัดเลือก แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเป็นอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศผลการสอบแขงขันไดครั้งใหมและ ผูไดรับ
การ สอบแขงขันไดจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
1. ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรบั การคัดเลือกไปแลว
2. ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
3. ผูนั้นไมรายงานตัวรับการจางตามกําหนด

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
1) โรงเรียนวัดดอยแกว จะดําเนินการจางผูไดรับคัดเลือกเพื่อจางเป็นลูกจางชั่วคราว ทํา
หนาที่ครูผูสอนเรียงตามลําดับที่ผูสอบคัดเลือกได ผูผานการประเมินตามลําดับจะไดรับการจัดทําสัญญาจาง
และปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ในเวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอยแกว สําหรับการ
เรียกตัวผูสอบแขงขันไดมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดเป็นการเรียกตัวมาทํา
สัญญา
2) การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการ
สอบแขงขันไดเปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําเปนสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ครัง้
แรก และใหมารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การ ขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกได
3) ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป็นลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางเป็นลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการสอบแขงขันไดเป็นเฉพาะราย
4) การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ ใหถือเป็นอัตราจาง หาก ผูใด
ประสงคจะบรรจุเป็นลูกจาง/พนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการสมัครและสอบแขงขันหรือ สอบ
คัดเลือก ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองคกรกลาง
กําหนดตามลําดับ
5) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หาก ปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือมีความรูความสามารถความประพฤติที่ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง
อาจสั่งยกเลิกจาง โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
6. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดคานไมได ไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสังวาลย เที่ยงฟก)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดดอยแกว

