ประกาศโรงเรียนวัดเทพคันธาราม (เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์)
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
*************************************
ด้ ว ย โรงเรี ย นวั ด เทพคั น ธารามฯ เลขที่ ๘๙ หมู่ ที่ ๕ ต าบลโพธิ์ เ อน อ าเภอท่ า เรื อ จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุ คคลทั่ว ไปเพื่อจั ดจ้ างเป็ น ลู กจ้ างชั่ว คราว(จ้างเหมาบริ การ) ตาแหน่ง ครูผู้ ส อน ๑ อัตรา โดยใช้
งบประมาณจากเงินบริจาคของโรงเรียน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว และเกณฑ์ วิ ธี ก ารสรรหาลู ก จ้ า งชั่ ว คราวจากเงิ น นอกงบประมาณส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จานวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท)
๑. สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒปิ ริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค. /ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค. /ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ(ฉบับที๓่ ) พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๔ อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดเทพคัน
ธาราม (เลื่อนเทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) ตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องธุรการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๔.๓๐ น.
๓.๒ ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (ทรานสคริปต์) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง แล้วต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร ให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครจะต้องนาซ้าสะสมผลงานส่งให้กับเจ้าหน้าที่ไว้ในวันสมัคร เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะ
ดาเนินการคัดเลือกผลงานจากแฟ้มสะสมผลงาน และรับกลับในวันสอบสัมภาษณ์
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกภายในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนวัดเทพคันธารามฯ
ตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเว็บ Pages Facebook โรงเรียนวัดเทพคันธาราม
(เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์) สอบถามได้ที่ ๐๘๘-๑๘๔-๘๐๒๑ ,๐๘๐-๖๒๗-๕๙๔๘ ,๐๙๙-๙๕๘-๘๗๗๙
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ทา
หน้าที่ครูผู้สอน โดยการสอบปฏิบัติการสอน การสัมภาษณ์ และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดเทพคันธารามฯ ตาบลโพธิ์เอน อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดาเนินการ
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ ตามตารางสอบ ดังนี้
วัน/ เวลา

สมรรถนะ

๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
- สอบปฏิบัติการสอน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์ ประเมินแฟ้ม
สะสมผลงาน

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๙. เกณฑ์การตัดสิน
๙.๑ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจาตัว
สอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า เว้นแต่
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร/ เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ทาหน้าที่
ครูผู้สอน เรียงลาดับที่ได้ตามคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลาดับที่ ๑ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพคันธารามฯ สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ
การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นการเรียกตัวมาทาสัญญาการ
จ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์) ส่วนในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป

๑๐.๒ การจะทาสั ญญาจ้างครั้ งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสอบ
คัดเลื อก เป็ น หนั งสื อเรี ย กตัวผู้ มีสิทธิ์มาจั ดทาสั ญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ)
ตาแหน่งครูอัตราจ้างครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ ต้อง
รับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ ได้รั บ การจั ดทาสั ญญาจ้างเป็นลู กจ้างชั่ว คราวรายเดือน (จ้างเหมาบริการ) ตาแหน่ง
ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้า
ผลเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ
เฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ) ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/ พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ
เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสรรเสริญ อรรถเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเทพคันธาราม
(เลื่อน เทียนประสิทธิ์สงเคราะห์)

