ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นชุ ม ชนวั ด กลางวั ง เย็ น (เริ่ ม ประชานุ กู ล ) อ าเภอบางแพ จั ง หวั ด ราชบุ รี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน จ านวน 1 อั ต รา ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวั น ที่ 24 กรกฎาคม 2560
เรื่ องหลั กเกณฑ์ และวิธี การสรรหาลู กจ้ างชั่ว คราวที่ จ้า งจากเงิ นงบประมาณ สั งกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2560 จึ ง ประกาศรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว
ตาแหน่งครูผู้สอน เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูในวิชากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง
กลุ่ ม วิ ช า หรื อ ทาง หรื อ สาขาวิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ จ านวน 1 ต าแหน่ ง อั ต ราค่ า จ้ าง
9,440 บาท (ไม่มีการเลื่อนเงินเดือน)
1.2 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6
2. คุณสมบัติของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเพิ่มเติม ดังนี้
2.1 เป็ น ผู้ มีคุณสมบั ติทั่ว ไปตามมาตรา 30 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องมีคุณสมบัติตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2.2 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ปริ ญ ญาตรี ส าขาอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.3 เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก
ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี

-24. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึง่ แสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกายจนถึงวันรับสมั คร
วันสุดท้าย ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัด
กลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) อาเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี และทางเว็ปไซต์ wangyen.ihave.asia
6. วิธีการสรรหา
โดยวิธีการสอบข้อเขียนในภาค ก และภาค ข และสัมภาษณ์ในภาค ค
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น
(เริ่มประชานุกูล)
ภาค ก ความรอบรู้ และความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความประพฤติ แ ละการปฏิ บั ติ ข องวิ ช าชี พ ครู
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 – 10.00 น.

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ความรอบรู้ / ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความ
ประพฤติและปฏิบัติของวิชาชีพครู

50 คะแนน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.30 – 11.30 น.

วิชาที่สอบ
ความรู้ความสารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา /
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

-3ภาค ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
วัน/เวลา
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
สัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลาดับที่
โดยให้ผู้ที่ได้มาสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9. วันประกาศผลการสรรหา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล) อาเภอบางแพ
จังหวัดราชบุรี และทางเว็ปไซต์ wangyen.ihave.asia
10. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ตามจานวนตาแหน่งว่างที่ประกาศรับสมัคร เมื่อจ้างครบแล้วบัญชีนั้นเป็นอันยกเลิก
11. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรียงตามลาดับตามจานวนตาแหน่งว่าง
สาหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหามารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและการขึ้นบัญชี
เป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาจ้าง สาหรับการจ้างในครั้งต่อไปให้มีหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาเป็นรายบุคคล
โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ผ่านการสรรหาระบุไว้ในใบสมัครโดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อย
กว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
12. การจัดทาสัญญาจ้าง
12.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
(1) วันที่ 1 ธันวาคม 2560 รายงานตัวทาสัญญาจ้าง เวลา 09.00 น.
(2) เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2560
12.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และจะ
เรียกผู้สอบได้ลาดับต่อไป
12.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครู ผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
12.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
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13. การดาเนินการสรรหา หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดาเนินการผิดพลาด
อันอาจเกิดความไม่เป็นธรรม ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการสรรหาในครั้งนั้นได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

( นายประวิช จาปาศรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เริ่มประชานุกูล)

เลขประจาตัวสอบ...............

ใบสมัครสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

1 นิ้ว

---------------------------------------1. ชื่อ ………………………………………………..……….……… นามสกุล ……………………….………………………………..

สัญชาติ …………………………… เชื้อชาติ ……………….…….………….ศาสนา ……………………………………………
2. เกิดวันที่ ……..…….…. เดือน……………………….………….พ.ศ….…….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………………… อาเภอ/เขต …………………..………….จังหวัด ………………..………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน ………………………………….………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน ………………………………………. เมื่อวันที่ ………… เดือน ………………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ …………….…………………… ถนน …………………..………ตาบล ………………..…………………
อาเภอ/เขต ………………..………… จังหวัด …………………….………………เบอร์โทร…………………….……………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ……………………….…………………..………………ปี พ.ศ…………..…………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..………………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………..……………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ..................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ …………….………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง

………………………………………

………………………………………

(……………………………………)

(……………………………………)

