ประกาศโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
--------------------------------------------------------------------------------------ดวย โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธยมศึก ษาเขต 10 มี ความประสงคจะรั บ สมั ครบุ คคลทั่ วไปเพื่ อ จั ดจางเป นลู ก จางชั่วคราว ตํ าแหน2 ง
ครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา โดยใชงบประมาณจากเงินอุดหนุนขององคการบริหารส2วนจังหวัดสมุทรสาคร ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด2วนมาก ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่ 24
กรกฎาคม 2560 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน
2559 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จางเปนลูกจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา อัตราค2าจางเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห2งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
2.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชี พครู ตามมาตรา 43 แห2งพระราชบัญ ญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.3 เป นผูไดรับ วุฒิ ปริ ญญาตรีท างการศึ กษา หรือ ปริญ ญาตรี สาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กําหนด
สําหรับผูที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะตองความรูพื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดหรือมีหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปSดรับ
สมัครว2าเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน2งขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
วิชาเอกแต2ละเอกดังกล2าวขางตน
2.4 ไม2เปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
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3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครไดที่โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา
ตําบลโคกขาม อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแตวันที่ 20 - 27 ตุลาคม 2563 ตั้งแตเวลา
08.30 น. – 15.30 น. เวนวันหยุดราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ2าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ2ายไม2เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ทสี่ ามารถติดต2อไดไวในใบสมัคร
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยต2อหนาเจาหนาที่รบั สมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเ์ ขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน
พันทายนรสิงหวิทยา ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สอบถามไดที่ 081 – 1964662
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ ครูผสอน
ู
โดย
การสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ ในวันที่ 29
ตุลาคม 2563 และประกาศผลสอบภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563
9. เกณฑ>การตัดสิน
9.1 ผูผ2านการเลือกสรรจะตองเปนผูไดคะแนนประเมินสมรรถนะไม2ต่ํากว2ารอยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู
ไดคะแนนรวมจากมาไปหานอย กรณีคัดเลือกไดคะแนนรวมเท2ากัน ใหผูที่มเี ลขประตัวสอบนอยกว2า (สมัครก2อน) เปนผู
ที่อยู2ในลําดับที่ดีกว2า เวนแต2
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(1) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหน2งที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(3) ผูนั้นไม2มารายงานตัวรับการจางตามกําหนด
10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1 จะดํ าเนิ นการจางผูไดรั บ การคั ดเลื อ กเพื่ อ จางเป นลู ก จางชั่วคราวปฏิ บั ติห นาที่ ครู ผู สอนเรี ยง
ตามลํ าดั บ ที่ไดรั บ การคั ดเลื อ กผู ผ2 านการประเมินตามลํ าดั บ จะไดรั บ การจั ดทําสั ญ ญาจาง ในวันที่ 30 ตุ ล าคม
2563 เวลา 10.00 น. ณ หองโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจาง
ครั้ ง แรกใหถือ ประกาศขึ้ นบั ญ ชี ผูไดรั บ การคั ดเลื อ กเป น การเรียกตั วมาทํ าสัญ ญาการจาง ระยะเวลาในการจาง
ระหวางวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564 ส2วนในปXการศึกษาต2อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ2านการ
ประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจางต2อไป
10.2 การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผ2านการสอบคัดเลือกเปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผูสอนครั้งแรก และใหมารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผ2านการสอบคัดเลือก
10.3 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหน2งครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหน2งครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกล2าวจะถือว2าสละสิทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผ2านการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหน2ง ครูผูสอน ไม2มีขอผูก พันต2อเนื่องที่จ ะนําไปสู2การบรรจุหรือปรั บ
เปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงานราชการ
หรื อ ขาราชการตองดํ าเนิ นการสมั คร และสอบแข2 ง ขั น หรื อ สอบคั ดเลื อ กตามหลั ก เกณฑ วิ ธีก ารและเงื่ อ น ไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกําหนด ตามลําดับ
10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหว2างปXงบประมาณการจาง หากปรากฏว2าเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไม2เหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง
โดยไม2ตองแจงใหผูรับจางทราบล2วงหนา โดยไม2มีเงื่อนไขและจะไม2มีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุดผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไม2ไดไม2ว2ากรณี
ใด ๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นางกรองแกว พูลเพิ่มพันธ)
ผูอํานวยการโรงเรียนพันทายนรสิงหวิทยา

