ประกาศโรงเรียนวัดถนน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นวั ด ถนน อ ำเภอป่ ำ โมก จั ง หวั ด อ่ ำ งทอง สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน
จำกเงินนอกงบประมำณ จำนวน ๑ อัตรำ ดัง นั้นอำศัยอำนำจตำมหนัง สือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและ
บริหำรอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงชั่วครำว สัง กัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎำคม
๒๕๖๐ เรื่องกำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน
จำนวน ๑ อัตรำ
- กลุ่มวิชำ/สำขำวิชำปฐมวัย
- กลุ่มวิชำ/สำขำอื่น ๆ
๑.๒ อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ ๖,๐๐๐ บำท (-หกพันบำทถ้วน-)
๑.๓ ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๙ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยำยน
พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่ง พระรำชบัญ ญั ติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะ
๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนด เป็นคุณสมบัติ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย จำแนกตำมคุณวุฒิดังนี้
- ปริญญำตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ

- ปริญญำหลักสูตร ๔ ปี ที่ได้รับคุณวุฒิตำมประกำศนี ยบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรกำรศึก ษำไม่
น้อยกว่ำ หนี่งปีต่อจำกปริญญำตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ
- ปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู
ตำมที่คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอนเว้นแต่สำขำขำดแคลนที่ได้รับกำรยกเว้นจำกคุรุสภำ
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมำใช้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร หรือ
กรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกที่ศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครจะ พิจำรณำนับ
หน่ ว ยกิ ต ใน Transcript ของผู้ ส มั ค ร ตำมแนวปฏิ บั ติ ก ำรนั บ หน่ วยกิต ตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละ วิ ธี ก ำรที่ ก.ค.ศ.
กำหนด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันที่ ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ (รำยละเอียดแนบท้ำย)
หำกมีปัญหำเกี่ยวกับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำหรือกลุ่มวิชำหริอทำงสำขำวิชำเอก จะหำรือสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และกำรพิจำรณำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรดำเนินกำรคัดเลือก ถือเป็นที่สุด
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่น ใบสมั ค รได้ ณ โรงเรี ยนวัดถนน
อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
๐๓๕-๖๖๑-๙๘๗ , ๐๘๑-๙๘๗-๗๗๔๐
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ(Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (ถ้ำมีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไ ม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ
ก.ค.ศ ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๔.๘ หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี) จำนวน ๑ ฉบับ

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร ตำมวันเวลำที่กำหนด
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดถนน ประกำศรำยชื่อผู้มี สิทธิ์ เข้ ำรั บกำรคั ดเลือ ก วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดถนน อำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง
๗. วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและรายการประเมิน
โรงเรียนวัดถนน จะดำเนินกำรสอบคัดเลือก วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดถนน ตำมกำหนดกำรสอบในตำรำง ดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
ภำค ก
๕๐
วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ - ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำเอก
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
ภำค ข
๕๐
- สอบสัมภำษณ์
- แฟ้มผลงำน

คะแนนรวม

๑๐๐

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
๙.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ไ ด้คะแนนรวม
เท่ำกัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน
เท่ำกัน จะใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ไ ด้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๑๑.๑ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวัดถนน โดยเรียงตำมลำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ
๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือก
จะขึ้นบัญชีผู้รับกำรคัดเลือกทั้งหมดไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกำศผลกำรคัดเลือก หรือ สิ้นสุด
ระยะเวลำตำมโครงกำร สำหรับผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพำะภำยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๑๐.๑ ผู้นั้นได้สั่งจ้ำงไปแล้ว

๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง
๑๐.๓ ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัว เพื่อรับกำรจ้ำง
๑๐.๔ ผู้นั้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมระยะเวลำที่กำหนด
๑๐.๕ ผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๑.๑ ให้ผู้ผ่ำนกำรคั ดเลือ กมำจั ด ทำสัญ ญำจ้ ำง ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ตุลาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนวัดถนน
๑๑.๒ กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๑.๓ ผู้ได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำน
ตัวเพื่อจัดทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำ วจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
๑๑.๔ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร
๑๑.๕ ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มี อำนำจในกำรจ้ำง
อำจสั่งเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ เดือน ๒ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยสิทธิชัย ภคภัทร)
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