ประกาศโรงเรียนวัดบานเกาะ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
*********************
ดวยโรงเรี ย นวัด บานเกาะ อํ า เภอพิ ชัย จั งหวัด อุ ตรดิ ต ถ สํา นั กงานเขตพื้น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
อุตรดิตถ เขต ๑ มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเป-นครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนระดับปฐมวัย
จํานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป-นครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหน)งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
อัตราค2าจางเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถวน-)
- ครูสอนเอกปฐมวัย
จํานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป-นผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป-นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห2งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปEบริบูรณขึ้นไป
2.4 ไม2เป-นบุคคลลมละลาย
2.5 ไม2เป-นผูมีกายทุพพลภาพจนไม2สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟJKนเฟLอน
ไม2สมประกอบ หรือเป-นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว2าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.6 ไม2เป-นผูดํารงตําแหน2งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่โนพรรคการเมือง
2.7 ไม2เป-นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต2เป-นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม2เป-นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไล2ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน2วยงานอื่น
ของรัฐ
หมายเหตุ ผูที่ผ2านการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไม2เป-นขาราชการหรือลูกจางของส2วนราชการ
พนักงานหรือลูกจางของหน2วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส2วน ทองถิ่น
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน)ง
มีความรู ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ถาจบเอกปฐมวัยจะไดรับการพิจารณาเป-นพิเศษ)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมั ครได ณ โรงเรียนวั ดบานเกาะ
อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งแต)วันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
เวนวันหยุดราชการ

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
ที่ยังไม2หมดอายุนับถึงวันป\ดรับสมัครวันสุดทาย จํานวน ๑ ฉบับ ไดแก2
๔.๒.๑ ใบประกอบวิชาชีพครู หรือ
๔.๒.๒ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ
๔.๒.๓ หนังสือรับรองสิทธิ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ2าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ รูป (ถ2ายไม2เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กําหนด
๕.2 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยต2อหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
สอบสัมภาษณ
- แฟaมผลงาน
๐๙.๐๐ น. เป-นตนไป
คะแนนรวม

คะแนนเต็ม
50
50

หมายเหตุ

100

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบานเกาะ จะดําเนินการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดบานเกาะ
๙. เกณฑJการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผ2านจะตองไดคะแนนรวมกันไม2นอยกว2ารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเท2ากัน
จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว2าอยู2ในลําดับที่ดีกว2า หากยังไดคะแนนเท2ากัน
จะใชวิธีการสุ2ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต2งตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 1๔ พฤษภาคม 2561 รายชื่อผูสอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไวไม2เกิน ๑ ปE นับตั้งแต2ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก

แต2หากมีการสอบคัด เลือกในตํ าแหน2 งเดี ยวกัน ครั้งใหม2 บัญชี ผูไดรั บการคัดเลือกครั้งก2 อนเป-นอั น
ยกเลิกตั้งแต2วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม2และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหน2งที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไม2มารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผ)านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจั ดทํา สัญญาจางครั้งแรก จะยึดถื อประกาศรายชื่อและการขึ้น บัญชี ผูผ2า นการสอบ
คัดเลือก เป-นหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเป-นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผูสอนครั้งแรก และ
ใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู
ผ)านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป-นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผูสอน ตองไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกล2าวจะถือว2าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผ2านการคัดเลือกเป-นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหน2ง ครูผูสอน ไม2มีขอผูกพันต2อเนื่องที่จะนําไปสู2การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป-นลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหว2างปEงบประมาณการจางหากปรากฏว2า
เป-นผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม2เหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจ
สั่งเลิกจาง โดยไม2ตองแจงใหผูรับจางทราบล2วงหนา โดยไม2มีเงื่อนไขและจะไม2มีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไม)ไดไม)ว)ากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายอดุลย อู2ตุม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเกาะ

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือน ทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย
ตามประกาศโรงเรียนวัดบานเกาะ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕61
................................................................................
7 พฤษภาคม ๑๕๖๑
7 – 9 พฤษภาคม 2561
๙ พฤษภาคม 2561
11 พฤษภาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร /ยื่นใบสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ)
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัย เลขที่........./..........
โรงเรียนวัดบานเกาะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 1
………………………………………………………….

ติดรูป
3x4 ซ.ม.

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปE.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู2ปJจจุบัน...............................หมู2.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป-นครูอัตราจางทําหนาที่ครูผูสอนในระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดบานเกาะ

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร
(........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕61

