ประกาศโรงเรียนวัดโพธาราม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ของโรงเรียนวัดโพธาราม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑
………………………………………..
ด้ ว ยโรงเรี ย นวั ด โพธาราม สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาตรั ง เขต ๑
จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ครู จ้ า งชั่ ว คราวรายเดื อ น ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน จ้ า งจากเงิ น
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจั ดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑ อัตรา
เพื่ อ ให้ ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลเป็ น ไปตามเกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ รื่ อ งการบริ ห ารงานบุ ค คล ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ และ คาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๗๖๓/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอานาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครู ตามรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
7) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
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11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
12) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
13) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
๒.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกปฐมวัย หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. เงื่อนไขในการจ้างครูรายเดือน
3.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 2 เดือน ทาสัญญาจ้างตั้งแต่ (1 มีนาคม
2564 – 30 เมษายน 2564 และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาจ้างตามความจาเป็น โดย
ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่โรงเรียนตั้งไว้
3.2 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการหรือข้าราชการแต่อย่างใด
3.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น ตามกรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงเรียน
วัดโพธาราม ตั้งแต่ วันที่ ๑5 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
5. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน
๖ เดือน (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๒. ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่แสดงว่า
เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนาภาพถ่ายที่รับรองสาเนาแล้ว จานวน ๑ ชุด
๔. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่ายที่รับรองแล้ว จานวน ๑ ชุด
๕. หนังสือรับรองประสบการณ์การสอน จานวน ๑ ชุด (ถ้ามี)
๖. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๒๐ วัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค
พ.ศ. ๒๕๔๙ ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง และ โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๗. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับจริงพร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ชุด
๘. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ฉบับจริงพร้อมสาเนา
ภาพถ่าย จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ

-36. เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่
๑. ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
๒. ให้ร่วมกิจกรรมกับบุคลากร ครูในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพและนาไปสู่
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพและอย่างยั่งยืนต่อไป
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดโพธาราม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะ
และกาหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน วันที่ ๒2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 ณ โรงเรียน
วัดโพธาราม และทางหน้าเวบไซด์ประชาสัมพันธ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
8. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ๒5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕64 ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกสรรของโรงเรียนวัดโพธาราม
วันที่
เวลา
รายการสอบ
คะแนน
๒5
๐๙.๐๐ - ๑0.๐๐ น. ๑. ทดสอบความรู้ความสามารถ
กุมภาพันธ์
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไปและ
๕๐
2564
ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๑0.๐๐ – ๑1.3๐ น. ๒. ทดสอบความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอน
25
13.00 – 14.30 น. 3. สอบสัมภาษณ์
25
รวมคะแนน
๑๐๐
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดโพธาราม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรใน วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์
พ.ศ.๒๕64 ณ โรงเรียนวัดโพธาราม
10. เงื่อนไขการสั่งจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
๑. ผู้ผ่านการเลือกสรรลาดับที่ ๑ จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ตามประกาศการเลือกสรร และต้องรายงานตัว และทาสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนวัดโพธาราม ตามกาหนด
๒. ในกรณีที่ผู้ผ่านการเลือกสรรลาดับที่ ๑ ได้คะแนนเท่ากัน ให้ยึดคะแนนภาคความรู้เป็นเกณฑ์
ตัดสิน โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้สูงกว่า เป็นผู้ได้รับเลือกสรร
๓. ผู้ผ่านการคัดเลือกสรร โรงเรียนจะประกาศผลเรียงลาดับไว้เป็นบัญชีสารอง 1 ปี นับจากวัน
ประการผลสอบ
๑1. การทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรลาดับที่ ๑ จะต้องรายงานตัว และทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานใน วันจันทร์ที่
1 มีนาคม พ.ศ. ๒๕64 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. หากไม่มาหรือมาไม่ทันถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียก
ผู้ที่สอบได้ในลาดับถัดไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕64
( นายสมเกียรติ อมรลักษณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโพธาราม

