ประกาศโรงเรียนวัดวังผักรุง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
………………………………................................................................
ด้วย โรงเรี ยนวัดวังผักรุง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
อุตรดิตถ์ เขต ๑ มี ควำมประสงค์ จ ะรั บ สมั ครบุคคลทั่ ว ไปเพื่อ คัด เลื อ กเป็ นลู กจ้ำ งชั่ว ครำว ท ำหน้ ำที่ ครูผู้ ส อน
ตำแหน่งครูปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรำ จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่งครูปฐมวัย
ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ครูอัตรำจ้ำง ตำแหน่งครูผู้สอนชั้นปฐมวัย จำนวน ๑ อัตรำ
๑.๒ อัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บำท (หกพันบำทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ
(๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรี สำขำวิชำเอกปฐมวัย
(๒) มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิว่ำมีสิทธิประกอบวิชำชีพเสมือนเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๖
(๓) มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนชั้นอนุบำล และสำมำรถใช้คอมพิวเตอร์ ใน
กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรเรียนรู้ได้เป็นอย่ำงดี
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง
ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง หรือสอบถำมรำยละเอียดได้ที่โทรศัพท์ ๐๖๑-๒๙๗๗๑๔๔,
ผอ.ธวัช ๐๖๓-๓๕๙๓๖๖๔ , ครูสุธำสินี ๐๘๔-๕๙๒๘๓๒๙
๔. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
๔.๑ สำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ
(Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๖ สำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่นใบสำคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ำมี)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๙ ว่ำด้วยโรค จำนวน ๑ ฉบับ

๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภำยในวันที่ ๑๕ มิถุนำยน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง และบนเว็บไซต์
ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำอุ ต รดิ ต ถ์ เ ขต ๑ หรื อ สอบถำมรำยละเอี ย ดได้ ที่ ๐๘๔-๕๙๒๘๓๒๙
ครูสุธำสินี รักเส็ง
๖. การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง ตำมกำหนดกำรสอบ ดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓
สอบข้อเขียน
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
๑. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
๕๐
- ควำมรอบรู้
- ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
๒. สอบสัมภำษณ์
๕๐

หมายเหตุ

๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มี
ผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ำกัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบข้อเขียนมำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้
คะแนนเท่ำกันให้ผู้ที่มำสมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ
๘.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๘.๑ เรียงตำมลำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ ภำยในวันที่
๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก แต่หำกมีกำรสอบคัดเลือกใน
ตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกำศผลกำรสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
(๓) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
๘. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ จะดำเนินกำรจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอน เรียงตำมลำดับที่ได้รับกำร
คัดเลือก ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมลำดับ จะได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำง ในวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรียนวัดวังผักรุง สำหรับกำรเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกมำรับกำรจ้ำงครั้งแรกให้ถือประกำศขึ้นบัญชีผู้ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นกำรเรียกตัวมำทำสัญญำ

๙.๒ กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่
กำหนด จึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
๙.๓ ผู้ได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอน ต้องไปรำยงำนตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำงเป็น
ลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอน ตำมกำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูก ยกเลิกประกำศรำยชื่อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
๙.๔ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุ หรือปรับเปลี่ยน
สถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนั กงำนรำชกำร หรือ
ข้ำรำชกำรต้องดำเนินกำรสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่คณะกรรมกำร
บริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) และองค์กรกลำงกำหนด ตำมลำดับ
๙.๕ ผู้ ได้รั บ กำรจ้ ำงปฏิบัติห น้ ำที่ครู ผู้ ส อน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำง หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ ขำด
คุณสมบัติตำมที่กำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำง อำจสั่งเลิกจ้ำง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๙.๑๐ ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ ไม่ว่ำกรณี
ใด ๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยธวัช เทศคลัง)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดวังผักรุง

