ประกาศโรงเรียนวัดแสงสรรค์
เรื่อง การรับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพือ่ คัดเลือกเป็ นลูกจ้ างชั่วคราวปฏิบัติหน้ าทีค่ รู ผ้ สู อน
ประจาปี งบประมาณ 2562
---------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ มีความต้องการรับสมัครบุคคลทัว่ ไปเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิ
หน้าที่ ค รู ผูส้ อน จ านวน 1 อัต รา จากงบประมาณเงิ น นอกงบประมาณ อาศัย อานาจตามค าสั่ งส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/60 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่ อง การมอบอานาจเกี่ยวกับ
ลู กจ้างชั่วคราว แนวทางการดาเนิ นงานและหลักเกณฑ์แ ละวิธีการสรรหาลู กจ้างชั่วคราวที่ จา้ งจากเงิ นนอก
งบประมาณรายจ่าย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และหนังสื อสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ที่ ศธ.04087/618 ลลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหนง ง และรายละเอียดการจ้ าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู้ อน วิชาเอก ภาษาไทย หรื อ เอก
ประถมศึกษา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท และสมทบค่าประกันสังคม ร้อยละ 5 ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วนั ทา
สัญญาจนถึงสิ้ นปี งบประมาณ 62
มีวฒ
ุ ิไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการศึกษาหรื อทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็ นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งครู ผชู ้ ่วย และมีใบประกอบวิชาชีพครู หรื อหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบตั ิหน้าที่สอน
1.2 ขอบข่ายงานที่ให้ปฏิบตั ิ
ปฏิบตั ิสายงานการสอน ประจาชั้นประถมศึกษา มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการทา
หน้าที่หลักด้านการจัดการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา
วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ โดยเน้นความสาคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยม
ที่ดีงาม และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่มอบหมาย
1.3 คุณสมบัติทวั่ ไปของลูกจ้างชัว่ คราว
ลูกจ้างชัว่ คราวปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน ต้องมีคุณสมบัติทวั่ ไปตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม

1.4 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเอง
ได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ ในเวลาราชการ ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน
2562 ไมง เว้นวันหยุดราชการ
1.5 เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ สมัคร
(1) รู ปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รู ป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรู ปด้วย)
(2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ( ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น ) ซึ่ งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
และแสดงว่าไม่เป็ นโรค ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่ อสกุล ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (กรณี ที่ชื่อตัว ชื่ อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
(7) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (เฉพาะครู อตั ราจ้ างรายเดือน)
(8) แบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากสถานศึกษาอื่น ( ถ้ามี )
ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (2) – (8) ให้นาต้นฉบับจริ งมาเพื่อตรวจสอบ และสาเนาเอกสาร
ทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดว้ ย
(9) เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริ ง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ หรื อวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่รับสมัคร อันมีผลทาให้ไม่มีสิทธิ สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั
1.6 วิธีการสรรหา/วันเวลา/สถานทีส่ รรหา/หลักสู ตรการสรรหา
โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ดังนี้

วัน เดือน ปี /เวลา

การประเมินสมรรถนะ

11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.
เป็ นต้นไปจนกว่าจะเสร็ จสิ้ น

- ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดย
การสอนและสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
100 คะแนน

สาหรับสถานที่คดั เลือก ณ โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์
1.7 เกณฑ์ การตัดสิ นการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องโดยให้ผสู้ มัครทุกคนเตรี ยมตัวมาสอนให้คณะกรรมการดูเพื่อพิจารณาคัดเลือก
คนละไมง น้อยกวงา 30 นาที ในระดับชั้น ป.2 การคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าสิ้ นสุ ดผูส้ มัครจะมาเรี ยกร้อง
สิ ทธิ์ ใดๆไม่ได้ท้ งั สิ้ น
1.8 วันประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ จะประกาศรายชื่อเฉพาะผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกตามคะแนนสู งสุ ดตาม
ลาดับ ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ โดยจะเรี ยกผูส้ อบได้ลาดับที่ 1 มาทาสัญญา
และจะขึ้นบัญชีลาดับถัดไปไว้ 1 ปี นับแต่วนั ประกาศเพื่อที่จะจ้างลาดับถัดไป หากมีตาแหน่งครู อตั ราจ้าง จาก
เงินนอกงบประมาณลาออกระหว่างปี หรื อเป็ นตาแหน่งที่ได้รับอนุมตั ิให้จา้ งใหม่
8. การจัดทาสั ญญาจ้ าง
โรงเรี ยนวัดแสงสรรค์ จะเรี ยกผูส้ อบได้ตามลาดับ มาทาสัญญา ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
เวลา 9.00 น. และสัญญานี้จะไม่มีขอ้ ผูกพันที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/
พนักงานราชการ/หรื อข้าราชการ
ผูท้ ี่ถูกเรี ยกตัวให้มาทาสัญญาจ้าง ต้องมารายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ตามวัน/เวลา/ที่
โรงเรี ยนกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิ ทธิ์ จะมาเรี ยกร้องสิ่ งใดไม่ได้และโรงเรี ยนจะเรี ยกชื่อผู้
ได้รับการคัดเลือกลาดับถัดไปมาทาสัญญาแทน

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายอุดม โพธินาแสง )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดแสงสรรค์
งานธุรการโรงเรี ยน
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