ประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัตหิ นาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนวัดอัมพวัน อําเภอยานตาขาว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๒ อัตรา ดังนั้น
อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28
กัน ยายน พ.ศ. 2559และ คําสั่ งสํานั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้น ฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วัน ที่ 28
กันยายน พ.ศ.2559 เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว จึงประกาศรับ สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป น
ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๒ อัตรา
อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท (-หาพันบาทถวน-)
- สาขาวิชาเอกทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา
จํานวน ๒ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังตอไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)
3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
6) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ในกฎหมายองคกรวิชาชีพครู
7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
9) ไมเปนบุคคลลมละลาย
10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะการกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น

ของรัฐ

13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงาน

14) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เปนผูไดรับวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกทั่วไป หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนด
เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย
๒.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ
สภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน
อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแตวันที่ ๘ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวนวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแลว
พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน พรอมฉบับตนฉบับ จํานวน ๑ ฉบับ
๔.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) พรอมฉบับตนฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.7 รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.8 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549
จํานวน 1 ฉบับ

ครบถวน

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู ส มั ค รจะต องยื่ น ใบสมั ค รดว ยตนเองและต อ งกรอกรายละเอีย ดในใบสมั ครให ถูกต องและ

๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไว
ในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน
อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ

๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด อั มพวั น จะดํ า เนิ น การสอบปฏิ บั ติ ก ารสอนและสอบสั ม ภาษณ ในวั น ที่ ๑๗ ตุ ล าคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนวัดอัมพวัน
๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ๖๐ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะ
ใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุด
ตามลําดับลงมา ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการคัดเลือก แต
หากมีการคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลการ
คัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
(4) บัญชีผูผานการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.1 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก เปนหนังสือ
เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน และใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กําหนด
๑๐.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัว
เพื่อจัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.3 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณหากปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได
ไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอภิพัฒน อภัยรัตน)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัมพวัน

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหนาที่
ตามประกาศโรงเรียนวัดอัมพวัน ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
................................................................................

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ป

1

ประกาศรับสมัคร

2

รับสมัคร

3

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

4

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

5

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

6

รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน

๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

๗

เริ่มปฏิบัติงาน

หมายแหตุ

๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๘ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

ใบสมัครเขารับการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนเลขที่........./..........
โรงเรียนวัดอัมพวัน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

………………………………………………………….

๑. ชือ่ .................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................
อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ...................................................
๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ไดรับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส มัคร
(..................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ผูส มัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานถูกตองครบถวนแลว
ลงชื่อ..............................................เจาหนาทีร่ ับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

