ประกาศโรงเรียนวัดกุยบุรี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูจ้างสอน
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดกุยบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูจ้างสอน ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา จานวน ๑
อัตรา อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล:ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูจ้างสอน ทาหน้าที่ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1 ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอนระดับชั้นอนุบาล 1 (วุฒิปริญญาตรี) ไม่จากัดสาขาวิชาเอก
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัตเิ ฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ไม่จากัดสาขาวิชาเอก ค่าตอบแทน 9,๐๐๐ บาท/เดือน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
๑) มีสัญชาติไทย
๒.) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๘) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ไม่จากัดสาขาวิชาเอก
๙) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และยังไม่หมดอายุ
10) ผู้มีประสบการณ์ การสอนระดับชั้นอนุบาล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี ตาบลกุยบุรี
อ าเภอกุ ย บุ รี จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 กั น ยายน ๒๕๖2 จนถึ ง วั น ที่ 14 กั น ยายน 2562
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เบอร์ติดต่อ 032-681762 , 081-1998474 ,086-5424253

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ทีค่ ุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับต้นฉบับ จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๒ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องธุรการโรงเรียน
วัดกุยบุรี ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๗. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนวัดกุยบุรี จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วัน เวลา
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
๐๙.๐๐ น - ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก
ภาค ข

สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
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๕๐
๕๐

๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ผู้ที่จะถือเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบข้อเขียนการสัมภาษณ์ผ่านแต่ละ
ภาครวมแล้วไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับที่เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับในกรณีที่คะแนนรวม
เท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากันให้ใช้วิธีจับฉลาก
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดกุยบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2
เวลา o๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี ตาบลกุยบุรี อาเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๐. การจัดท้าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกในลาดับที่ ๑ จะต้องมาทาสัญญาจ้างภายในวันที่ 1 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ โรงเรียนวัดกุยบุรี เวลา ๐๙.๐๐ น. และพร้อมปฏิบัติงานทันที
๑๐.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูจ้างสอน เป็นการจ้างที่มีกาหนดเวลาที่ชัดเจน ไม่มีข้อ
ผูกพันต่อเนื่อง ที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการให้ถือ
เป็นอัตราจ้าง หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๐.๔ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖2

( นางสาวเฉลิมขวัญ ถือความสัตย์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดกุยบุรี

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
โรงเรียนวัดกุยบุรี
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้าง

วัน เดือน ปี
28 สิงหาคม 2562
2-14 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
28 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน)
เลขประจาตัวสอบ.............
โรงเรียนวัดกุยบุรี
---------------------------------------ติดรูปถ่าย
๑. ชื่อ …………………........................................ นามสกุล………………………………………..
สัญชาติ ……………........... เชื้อชาติ …………............ศาสนา………………….….........
๒. เกิดวันที่ ……….…. เดือน……………………….พ.ศ….…..…….... อายุถึงวันรับสมัคร.…………………ปี
๓. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ………………..……….….….…............................
๔. เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน ………………………………………
ออก ณ สานักงาน …………….......................................... เมื่อวันที่ ….......เดือน …….................พ.ศ…………..........
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………ถนน ………........................ตาบล …………………........อาเภอ/เขต …………………........
จังหวัด ……………….……………….................................เบอร์โทร………….………….………..
๖. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน…………………………..……...............................................................................
ปี พ.ศ………….….……ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…….............วิชาเอก ………………...................……...
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………………………………..................................................
๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู / สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
รูปถ่าย ขนาด ๑ x ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
อื่น ๆ ............................................................................................................................. ....
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร........................................................
(…………………..…………………….….....)
วันที่ …………….………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ถูกต้อง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
คุณสมบัติถูกต้อง
………..……………………….………
(……………………..…………………..………)

…………………..……………………
(………………………………….……………)

