ประกาศโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจางรายเดือนแกปญ
 หาสถานศึกษาขาดแคลนครู
*********************
ดวย โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
มีความประสงคจะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจางรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู จํานวน
๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผสู อน
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง
ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จางเปนครูอัตราจางรายเดือนแกปญ
 หาสถานศึกษาขาดแคลนครู ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนง ครูอัตราจาง (อัตราคาจางเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท)
สาขาภาษาตางประเทศ

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผูมสี ิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ อายุไมต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ
๒.๔ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๕ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน
ไมสมประกอบ หรือเปนโรคที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๖ ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไมเปน/....

-๒๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแตโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๘ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ
๒.๙ ไมเปนภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
ตํา บลโผงเผง อํา เภอป า โมก จั ง หวั ดอ างทอง โทร. ๐๘๑-๖๖๕๙๔๖๙ ( ครูวิ ญ ู คมคาย ) หรื อ
๐๘๖-๖๐๑๘๗๐๕ ( ครูสมบัติ ปติเขตร ) ตั้งแตวันที่ ๓ พฤษภาคม – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและ
เวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พรอมฉบับจริง (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๖ ใบรับรองแพทย
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูส มัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดท างจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณียไวในใบสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศ/...

-๓๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิ์เขาสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หองประชุม
โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนวัดพิจ ารณโสภณ จะดําเนินการ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๖๑ สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้
วัน เวลา

วิชาที่สอบ

ภาคเชา

คะแนนเต็ม

ภาค ก

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.

- ความรูความสามารถทั่วไป

๕๐

- ความรูความสามารถเฉพาะวิขาเอก

ภาคบาย

ภาค ข

๑๓.๓๐ เปนตนไป

- สอบสัมภาษณ

๕๐

- แฟมสะสมงาน
คะแนนรวม

๑๐๐

๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ ตําบลโผงเผง อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูที่จะถือวาไดรับการคัดเลือก ตองไดคะแนนตามเกณฑ คือไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐
ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูใน
ลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไ ดคะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
๑๐. การจัดทําสัญญา/...

-๔๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ ใหผูผานการคัดเลือกมาจัดทําสัญญาจาง ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดพิจารณโสภณ
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรก
และใหมารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับ การจัดทําสัญ ญาจางเปนลูก จางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง ครูผูส อน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาว
จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางครูอัตราจางรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูไมมีขอผูกพันตอเนื่อง
ที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เป น ผู ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนด หรื อ มี ค วามรู ค วามสามารถความประพฤติ ไม เ หมาะสม
ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมี
สิทธิเรียกรองใด ๆทั้งสิ้น
๑๐.๖ ระยะเวลาในการจา ง ตั้ง แต เดื อน ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ - ๑๖ พฤศจิก ายน
๒๕๖๑

๑๑. ผลการคัดเลือก/...

-๕๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคาน
ไมไดไมวากรณีใด ๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นางวิญู คมคาย )
ครูชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจางรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู
ตามประกาศโรงเรียนวัดพิจารณโสภณ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
................................................................................
๒

พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร

๓ – ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)

๑๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก

๑๑

พฤษภาคม ๒๕๖๑

สอบคัดเลือก

๑๔

พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศผลการคัดเลือก

๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๑

ทําสัญญาจาง

๑๖

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เริ่มปฏิบัติงาน (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ –๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)
..............................................................................

