ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รงั สรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
***************************************************************************************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นวั ด ราษฎร์ รั ง สรรค์ ( ขั น มาอนุ ร าษฎร์ ) อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร สั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอก ภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้าง ๙,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัตขิ องผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริญญาตรี (สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ)
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๓ ปี
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช
/๓. วัน เวลา…

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก พิ ม พ์ ใบสมั ค ร(ตามเอกสารท้ า ยประกาศ) และยื่ น ใบสมั ค ร
ได้ที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ ๒๔ ธันวาคม
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (เฉพาะวันทาการ)
๔ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผู้ สมั ครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วย
ลายมือบรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม
๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สาเนาถูกต้องทุกฉบับ)
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศจากโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน ๗๐ คะแนน และสอบสัมภาษณ์
๓๐ คะแนน เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้คัดเลือกได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับให้ผู้ที่ได้สมัครสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับทีด่ ีกว่า

/๙. การจัดทา…

๙. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้าง อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และ
ถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
๙.๒ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๓ ผลการคั ด เลื อ กของคณะกรรมการถื อ เป็ น ที่ สิ้ น สุ ด ผู้ ส มั ค รคั ด เลื อ กหรื อ บุ ค คลอื่ น
จะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชาตรี ม่วงใหม่)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์)

โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
โทร. ๐๓๔-๘๒๓๔๔๘
E-mail.: Watradschool@gmail.com

ผู้สมัครเลขที่.........
รูปถ่าย
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
วิชาเอก.................................................
โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์(ขันมาอนุราษฎร์) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)..........................................................................................................................
๒. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถาบันการศึกษา .............................................................เมื่อวันที่...........เดือน............................พ.ศ..............
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................
๕. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.....................................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................จังหวัด...............
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.........ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์................................................โทร......................................................................................................
๗. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
๘. ชื่อสามี/ภรรยา.....................................................................................อาชีพ...........................................................
๙. ชื่อบิดา...................................................................................ชื่อมารดา...................................................................
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึง่ ได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สาเนาบัตรประชาชน
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ......................................................ผู้สมัครสอบ
(......................................................)
......../........./.........
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..........................................................)
......../........../..........

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
......../........./.........

