ประกาศโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์
เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ทาหน้าที่ครูอัตราจ้าง
จานวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง
๑.๑ วิชาเอกภาษาจีน
๑.๒ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

จานวน ๑ อัตรา
จานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาที่จะสมัคร
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ระหว่างดาเนินการเพื่อขอมีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๓. ระยะเวลำกำรจ้ำง
๓.๑ วิชาเอกภาษาจีน
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ และ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
๓.๒ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

-๒–
๔. อัตรำค่ำจ้ำง
๔.๑ วิชาเอกภาษาจีน
๔.๒ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย

๗,๐๐๐ บาท ต่อ เดือน
๕,๐๐๐ บาท ต่อ เดือน

๕. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดวังกะพี้
(วิเชียรประชานุกูล) ตาบลวังกะพี้ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษำยน – ๘ เมษำยน
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้
๐๘ ๑๘๘๗ ๗๗๕๓
๖. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือเอกสารที่แสดงว่าอยู่ระหว่างดาเนินการขอ
เพื่อมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕.๖ ใบรับรองแพทย์
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล
ในเอกสารการสมัครไมตรงกัน)
อยางละ ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ใหผูสมัครนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสาเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสาเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กากับทุกฉบับ
๗. กำรยื่นใบสมัคร
๗.๑ ผู้ สมัครจะต้องรับ และยื่ น ใบสมัครสอบด้ว ยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้อง
และครบถ้วน
๗.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๗.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๘. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๘ เมษำยน ๒๕๖๕ ทาง Page Facebook :
โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) และทางเวปไซต์ http://www.utdone.net

-๓–
๙. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน
๑๐. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ น. สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดวังกะพี้
(วิเชียรประชำนุกูล) ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วัน เวลำ
วันที่ ๑๑ เมษำยน ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐น

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน

๑๐๐

รวมคะแนน

หมำยเหตุ

๑๐๐

๑๑. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๑๑.๑ ผู้ ส อบผ่ านจะต้ อ งได้ ค ะแนนรวมกั น ไม่ น้ อ ยกว่ าร้ อ ยละ ๖๐ ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ ค ะแนนรวมเท่ ากั น
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลาดับแรก
๑๑.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภำยในวันที่ ๑๒ เมษำยน ๒๕๖๕ ขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๒. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๒.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๕ รายงานตัว
ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๑๒.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้างครั้งแรกและให้
มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก
๑๒.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

-๔๑๒.๔ การจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๒.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๓. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้
ไม่ว่ำกรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ดร.ภาณุ พรหมน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือกครูอัตรำจ้ำง
ตำมประกำศโรงเรียนวัดวังกะพี้(วิเชียรประชำนุกูล) ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๖๕
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ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
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