ประกาศโรงเรียนวัดม่วงคัน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
----------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดม่วงคัน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์ที่
จะรั บ สมัครบุ คคลเข้าเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราว จานวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติห น้าที่ครูผู้ ส อน อาศัยความตามหนังสื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2547 และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2547 ให้ ผู้ อ านวยการสถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ร าชการแทนเลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกและดาเนินการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งรับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้างภาษาอังกฤษ

จานวน 1 อัตรา

เงินเดือน 6,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรสอบคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
การเมือง
2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด เป็น
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าแหน่ ง และจะต้ อ งได้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ มี อ านาจไม่ ห ลั ง วั น เปิ ด รั บ สมั ค รคั ด เลื อ ก
วันสุดท้าย
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใ ช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. กำหนด วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดม่วงคัน
ระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤษภาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
4. หลักฐำนที่ต้องนำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสมัครคัดเลือก
4.1 ใบสมัคร ขอรับได้ที่โรงเรียนวัดม่วงคัน
4.2 รู ป ถ่ายหน้ าตรงไม่ส วมหมวก และไม่ส วมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน (ถ่ายไว้ไม่เกิ น
6 เดือน) จานวน 3 รูป
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.4 ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.5 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภาอนุมัติปริญญาบัตร ฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย ฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ ทั้งนี้
จะต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอานาจให้สาเร็จการศึกษาไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
4.7 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน 1 ฉบับ
4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
5. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนถูกต้องและรับรอง สาเนา
ถูกต้อง พร้อมลงชื่อกากับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบ
สมัครหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
5.3 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับ
สมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัคร

ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนวัดม่วงคัน จะไม่พิจารณาจ้าง และจะ
เรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดม่วงคัน
7. วิธีกำรคัดเลือกและหลักสูตร
จะทาการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ภาค ข คะแนนเต็ม 100
คะแนน) และสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค คะแนนเต็ม 50 คะแนน) รวมคะแนนเต็ม 250 คะแนน โดยมีหลักสูตรการสอบ
คัดเลือกประกอบด้วยสาระในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบ จะทาการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ณ สนามสอบ ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตามกาหนดการสอบ ดังนี้
ตำรำง ภำค ก ควำมรอบรู้ควำมสำมำรถทั่วไป และควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติกำร
ปฏิ บัติของวิชำชี พครู (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ตำรำงสอบ ภำค ข ควำมรู้ ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
วัน/เวลำ
วิชำที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00-10.00 น.
- ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
50 คะแนน
เวลา 11.00-12.00 น.
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติการปฏิบัติของ
50 คะแนน
วิชาชีพครู
เวลา 13.00-14.30 น.
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
50 คะแนน
เวลา 15.30-16.30 น.
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
50 คะแนน
ตำรำงสอบ ภำค ค ควำมเหมะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลำ
วิชำที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันศุกร์ ที่ 10 พฤษภาคม 2562
สัมภาษณ์
50 คะแนน
เวลา 09.00 น.

9. เกณฑ์กำรตัดสินผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจาก
ผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่ าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
10. กำรประกำศผลกำรคัดเลือกและกำรขึ้นบัญชี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม
2562 ณ โรงเรียนวัดม่วงคัน
11. กำรเรียกตัวและกำรทำสัญญำจ้ำง
11.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้างกับโรงเรียนวัดม่วงคันตามจานวนที่ประกาศฯ ไว้ใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดม่วงคัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
11.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีในกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
11.2.1 ได้รับการทาสัญญาจ้างไปแล้ว
11.2.2 ขอสละสิทธิ์การทาสัญญาจ้าง
11.2.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างตามกาหนด
11.2.4 ไม่อาจรับการทาสัญญาจ้างตามที่กาหนดได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ลงชื่อ
(นางสุรางค์ ธูปบูชากร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดม่วงคัน

หมายเหตุ

1. มีบ้านพักฟรี
2. มีอาหารกลางวันฟรี
3. มีสิทธิ์ในการสอบกรณีพิเศษได้ตามระบบ

