ประกาศโรงเรียนวัดแสนภูดาษ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
-------------------------------------ตามที่โรงเรียนวัดแสนภูดาษ อาเภอบ้านโพธิ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 04009/4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติ
1) มีสัญชาติไทย
2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมาย
อื่น หรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่น

13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย จาแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่
น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี และเป็นคุณวุฒิการศึกษา และสาขาวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. รับรอง
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับ
หน่วยกิตใน Transcript ของสมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)
อนึ่ง เพื่อประโยชน์และสิทธิของผู้สมัครในการพิจารณานับหน่วยกิตให้ผู้สมัครดาเนินการประสานกับ
สถาบันการศึกษาที่ตนสาเร็จการศึกษา เพื่อขอให้สถาบันการศึกษาออกเอกสารหลักฐานที่ใช้แสดงหรือให้การ
รับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสอดคล้องกับคุณวุฒิ/และกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอก ตามที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศรับสมัครนอกจากนี้ อาจให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษาชี้แจงรายละเอียดใน Transcript
เป็นรายวิชาว่า รายวิชาที่ผู้สมัครได้ศึกษามีรายวิชาใดบ้างที่สามารถนามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้
ทั้งนี้ รายวิชาที่นามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และการพิจารณาวินิจฉัยของคระกรรมการดาเนินการคัดเลือกถือเป็น
ที่สุด
2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบการวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาแคลนที่ได้รับรองการยกเว้นจากคุรุสภา
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมต้นฉบับ
จานวน 2 ฉบับ
4.2 สาเนาใบรายงานผลการเรียนการศึกษา (Transcript) พร้อมต้นฉบับ จานวน 2 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมต้นฉบับ จานวน 2 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.6 สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป

4.8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฏ ก.คศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
จานวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารที่เป็ นสาเนา ให้ ผ้ สู มัครรับรองสาเนาด้ วยตนเองทุกฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องยื่นในสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน ในเขตช่องของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดแสนภูดาษ
อาเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
7. วิธีการคัดเลือก
จะคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
8. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนวัดแสนภูดาษ จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม
2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนแสนภูดาษ
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากันจะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับลงมา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยขึ้นบัญชีไว้มีกาหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการ
คัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่
วันประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นหนังสือเรียก
ตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด
10.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูสอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

10.4 ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหาก
ปรากฎว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจใน
การจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ได้ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้ารับการคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม 2562

(นางสาวจงกล จั่นนิล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแสนภูดาษ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนวัดแสนภูดาษ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
***************************************
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
15 – 21 พ.ค.62
22 – 28 พ.ค.62 ในเวลาราชการ 08.30-15.30 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
29 พ.ค.62
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
30 พ.ค.62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
31 พ.ค.62
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
31 พ.ค.62
เริ่มปฏิบัติงาน
1 มิ.ย.62
จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
4 มิ.ย.62

