ประกาศโรงเรียนวัดโพธิวงษ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณปี 2564
************************************************
ด้วยโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประสงค์จะ
ดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน จำกเงินนอกงบประมำณจำนวน 1 อัตรำ ดังนั้น
อำศัยอำนำจตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด่วนที่สุดที่ ศธ.04009/ว4562 ลงวันที่ 24
กรกฎำคม 2560 เรื่องแนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว สังกัด
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่องกำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรำ
- กลุ่มวิชำ/สำขำวิชำเอกดนตรีศึกษำ
จำนวน 1 อัตรำ
1.2 อัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน)
1.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ 16 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ.2564
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมี ดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 คุณสมบัติเฉพำะ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
สำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตำมคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิตำมประกำศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีต่อ
จำกปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญำตรีหลักสูตร 5 ปี
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมที่
คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอนเว้นแต่สำขำขำดแคลนที่ได้รับยกเว้นจำกคุรุสภำ
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมำใช้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครจะพิจำรณำนับ
หน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ค.ศ. กำหนด
ที่ ศธ.0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษำยน 2556 (รำยละเอียดแนบท้ำย)

หำกมีปัญหำเกี่ยวกับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำหรือกลุ่มวิชำหรือทำงสำขำวิชำเอก จะหำรือหรือสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และกำรพิจำรณำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรดำเนินกำรคัดเลือก ถือเป็น
ที่สุด
3. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลง
ลำยมือชื่อกำกับเอกสำรและหลักฐำนที่ใช้สมัครทุกฉบับที่โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลำคม 2563 ถึง
วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2563 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสำรฉบับจริง และสำเนำจำนวน 1 ชุด
พร้อมรับรองสำเนำเอกสำร ดังนี้
4.1 ปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่มีอำนำจอนุมัติกำรสำเร็จกำรศึกษำแล้ว และใบ
แสดงผลกำรเรียน ( Transcript )
4.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
4.3 บัตรประจำตัวประชำชน (ยังไม่หมดอำยุ)
4.4 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน
4.5 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำขนำด 1 นิ้ว ( ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 เดือน ) จำนวน
3 รูป
4.6 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ำมี)
ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำจะด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครคัดเลือกตำม
ประกำศรับสมัครดังกล่ำวให้ถือว่ำว่ำกำรรับสมัคร และกำรได้เข้ำรับกำรรับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 11 พฤศิจกำยน
พ.ศ.2563
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรคัดเลือกด้วยวิธีสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดยกำร
สัมภำษณ์ พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน หน้ำที่
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภำพที่เหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน
7. กาหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จะดำเนินกำรคัดเลือกในวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 9.00 น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
ผู้ถือว่ำเป็นผ่ำนกำรคัดเลือกทั้งหมด ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับ
จำกมำกไปน้อย หำกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่มำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ

9. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จะประกำศผลกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2563
ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือก
จะขึ้นบัญชีผู้รับกำรคัดเลือกทั้งหมดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศผลกำรคัดเลือก หรือ สิ้นสุด
ระยะเวลำตำมโครงกำร สำหรับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพำะภำยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้ำงไปแล้ว
10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
10.3 ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัว เพื่อรับกำรจ้ำง
10.4 ผู้นั้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมระยะเวลำที่กำหนด
10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร
11. การดาเนินการจ้าง
11.1 กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ มำทำ
สัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนดจึงเป็นหน้ำที่ ที่ผู้สมัครที่ต้องรับรับทรำบประกำศรำยชื่อ หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน
เวลำที่กำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์
11.2 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว
ปฏิบัติครูผู้สอน หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
11.3 หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนดหรือรำยงำนข้อมูลใน
เอกสำรโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 27 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563

ว่ำที่ ร.ต.
ฐิฏวุฒิ กลิ่นแก้ว
( ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ )

