ประกาศโรงเรียนวัดท่าพญา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
-------------------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนวัดท่าพญา อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง
เขต 1 มีความประสงค์จะรับ สมัครบุ คคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา
จ านวน 2 อั ต รา ดั งนั้น อาศัยอ านาจตามคาสั่งส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ น ฐานที่ ๑๑๒๐ /๒๕๖๐ สั่ง ณ วัน ที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือ
จิ ต ฟั่ น เฟื อ น ไม่ ส มประกอบ หรือ เป็ น โรคตามที่ ก าหนดไว้ในกฎหมายว่ าด้ ว ยระเบี ย บ
ข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษา
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มิสิทธิ์สมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- 2 3.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ. กาหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
3.3 เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3.5 มีความสามารถคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
4. วัน เวลา และสถานที่ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดท่าพญา
อ าเภอปะเหลี ย น จั งหวัด ตรั ง ตั้ งแต่ วั น ที่ 16 – 20 กั น ยายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 15.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 097 – 2594412
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
5.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป
(ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้ ส มั ค รจะต้อ งรั บ และยื่น ใบสมั ครสอบด้ว ยตนเองและต้ องกรอกรายละเอี ยดในใบสมั ค ร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ งสถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ่ า ยของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

- 3 7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดท่าพญา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กันยายน 2562
และทางเว็ บ ไซด์ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรัง เขต 1 http://web.itectrang1.com/
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 097 – 2594412
8. วิธีการคัดเลือก กาหนด วัน เวลา สถานที่สอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

70

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
(ทดสอบการปฏิบัติการสอน)

30

ภาค ก
วันที่ 24 กันยายน 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนวัดท่าพญา
ภาค ข

สอบสัมภาษณ์
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

คะแนนรวม

50
150

๙. เกณฑ์การตัดสินผลการสอบคัดเลือก
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากสอบข้อเขียน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จัดลาดับจากคะแนน
สูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ
ปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากลาดับที่การสมัครสอบ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านหรือจะเรียกร้องสิทธิ์
ไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่ได้
10. การประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรีย นวัด ท่าพญา จะประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการคัดเลื อก ภายในวันที่ 25 กัน ยายน 2562
โดยประกาศที่โรงเรียนวัดท่าพญา และ ทางเว็บไซด์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
http://web.itectrang1.com/ หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 097 – 2594412

- 4 11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้าง
11.1 กาหนดวันดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
เริ่มปฏิบัติงาน
11.2 การจั ดท าสั ญ ญาจ้ างครั้งแรก จะยึด ถือประกาศรายชื่อและการขึ้น บั ญ ชีผู้ ผ่ านการสอบ
คัดเลื อก เป็ น หนั งสือเรีย กตัวผู้ มีสิ ทธิ์มาจัดทาสั ญ ญาจ้างเป็ นลู กจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ งครูผู้ ส อน
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
11.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่ อจั ดท าสั ญ ญาจ้ างตามกาหนด ถ้าพ้ นเวลาดังกล่ าวจะถือว่าสละสิ ท ธิ์ และถูก ยกเลิ กประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
11.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถความประพฤติ ไม่ เหมาะสม ผู้ มี อ านาจ
ในการจ้ า ง อาจสั่ ง เลิ ก จ้ า ง โดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ รั บ จ้ า งทราบล่ ว งหน้ า โดยไม่ มี เงื่อ นไขและจะไม่ มี สิ ท ธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2

(นางสาวพัชรินทร์ดา นาคพล)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดท่าพญา

- 5 ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างรายเดือน ทาหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
--------------------------------------------------------------------------------------11 – 15 กันยายน 2562
16 – 20 กันยายน 2562
21 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562

25 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร เวลา 09.00 – 15.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
- สอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป
- สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
( ทดสอบการปฏิบัติการสอน ระดับชั้น ป. 4 – 6 )
- สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

