ประกาศโรงเรียนวัดบานเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวย โรงเรียนวัดบานเพชร หมู% 7 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ%างทอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง มีความประสงค1ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจางเปนลูกจาง
ชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอนจํานวน 1 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด%วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว
ทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเป%นครูอัตราจาง จํานวน 1 อัตรา
อัตราค%าจางเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถวน-)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมี
คุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห%งพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.1.2 มีสัญชาติไทย
2.1.3 ไม%เปนบุคคลลมละลาย
2.1.4 ไม%เปนผูมีร%างกายทุพพลภาพจนไม%สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ
หรือจิตฟJKนเฟLอน ไม%สมประกอบหรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว%าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.1.5 ไม%เปนผูดํารงตําแหน%งขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
2.1.6 ไม%เปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแต%เปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.7 ไม%เปนผูเคยตองโทษใหออก ปลดออก หรือไล%ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ
หน%วยงานอื่นของรัฐ
2.1.8 ไม%เปนขาราชการหรือลูกจางของส%วนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หน%วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการส%วนทองถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง
2.2.1 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (เอกภาษาอังกฤษ) ตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง และจะตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจไม%หลังวันเปQดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดทาย
2.2.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
คณะกรรมการคุรุสภาออกให หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงค1จะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดบาน
เพชรหมู% 7 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ%างทอง ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน ถึง 30 กันยายน
2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. เวนวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.5 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง
จํานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
จํานวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ%ายหนาตรงไม%สวมหมวก และไม%สวมแว%นตาดํา ขนาด 2 นิว้ จํานวน 2 รูป
(ถ%ายไม%เกิน 6 เดือน)
4.8 ใบรับรองแพทย1
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองรับ และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครใหถูกตอง และครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดต%อไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ%ายของการ
ไปรษณีย1ไวในใบสมัคร
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยต%อหนาเจาหนาที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562
ณ โรงเรียนวัดบานเพชร หมู% 7 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา จังหวัดอ%างทอง
7.วิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ1
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562
- สอบขอเขียน
เวลา 09.00 น. เปนตนไป
- สอบสัมภาษณ1
คะแนนรวม

คะแนน
50
50
100

หมายเหตุ

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบานเพชร จะดําเนินการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ1 ในวันที่ 7 ตุลาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดบานเพชร

-39. เกณฑAการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผูสอบผ%านจะตองไดคะแนนสอบสัมภาษณ1 ไม%นอยกว%ารอยละ 70 ในกรณีที่มีผูได
คะแนนเท%ากัน ใหใชวิธีการสุม% (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต%งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 9.1 เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2562
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1 กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
- วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผ%านการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน%งครูผูสอนครั้งแรก
และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเป%นหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน%งครูผูสอน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกล%า วจะถือว%าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผ%านการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหน%ง ครูผูสอน ไม%มีขอผูกพันต%อเนื่องที่จะนําไปสู%การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการหากผูใดประสงค1จะบรรจุเปน
พนักงานราชการ หรือขาราชการตองดํา เนินการสมัคร และสอบแข%งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ1
วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาอ% า งทอง และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ตามลําดับ
10.5 ผู ไดรั บ การจางปฏิ บั ติ ห นาที่ ค รู ผู สอน ในกรณี ร ะหว% า งป] ง บประมาณการจาง
หากปรากฏว%าเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม%เหมาะสม ผูมี
อํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไม%ตองแจงใหผูรับจางทราบล%วงหนา โดยไม%มีเงื่อนไข และจะไม%มีสิทธิ
เรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดคานไม%ไดไม%วา% กรณีใด ๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางณัฐกาญจน1 วงศ1วีระกุล)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดบานเพชร

