ประกาศโรงเรียนวัดหลวง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดหลวง ต้ำบลบำงน้ำเชี่ยว อ้ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ส้ำนักงำนเขตพืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำสิงห์บุรี มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ต้ำแหน่ง ครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษำ จ้ำนวน ๑ อัตรำ
1. ต้ำแหน่งที่จะด้ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว อัตรำจ้ำงเดือนละ 6,000 บำทระยะเวลำ 1 ปี
(๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๕) ดังนี
๑. สำขำวิชำคณิตศำสตร์
๒. สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
๓. สำขำวิชำวิทยำศำสตร์
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี
2.1 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตำมมำตรำ 30 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้วุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำในสำขำวิชำที่เปิดรับสมัคร
2.3 เป็ น ผู้ มี ใบอนุ ญำตประกอบวิ ช ำชี พครู ตำมมำตรำ 43 แห่ ง พระรำชบัญ ญั ติ ส ภำครู แ ละ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดหลวง ต้ำบล
บำงน้ ำ เชี่ ย ว อ้ ำ เภอพรหมบุ รี จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี ตั งแต่ วั น ที่ ๕ ตุ ล ำคม 256๔ ถึ ง วั น ที่ ๑๔ ตุ ล ำคม 256๔
ในเวลำ (0๘.30 – 16.๓0 น.) (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร)
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน้ำมำยื่นในวันสมัครสอบ
4.1 ส้ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จ้ำนวน 1 ฉบับ
4.2 ส้ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง จ้ำนวน 1 ฉบับ
4.3 ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง
จ้ำนวน 1 ฉบับ
4.4 ส้ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง
จ้ำนวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
จ้ำนวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ำย ขนำด 1 นิว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
จ้ำนวน ๓ รูป
4.7 ใบรั บ รองแพทย์ จ ำกสถำนพยำบำลของทำงรำชกำรเท่ ำ นั น ออกไว้ ไ ม่ เ กิ น 1 เดื อ น
และต้องแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549 (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย)

5. กำรยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง สถำนที่ ที่ ส ำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ท ำงจดหมำยลงทะเบี ย นในเขตจ่ ำ ยของกำร
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยในวันที่ ๑๕ ตุลำคม 256๔ ณ โรงเรียนวัดหลวง
ต้ำบลบำงน้ำเชี่ยว อ้ำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และและทำง FaceBook รร.วัดหลวง สพป.สิงห์บุรี
7. วิธีกำรคัดเลือก
๑. สอบสัมภำษณ์ คะแนน ๕๐ คะแนน
๒. กำรทดสอบปฏิบัติกำรสอน ๕๐ คะแนน
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดหลวงจะด้ำเนินกำรสอบปฏิบัติกำรสอนและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ ๑๘ ตุลำคม 256๔
เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดหลวง
9. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึนบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรีย นวัดหลวง จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัด เลือกวันที่ ๒๐ ตุลำคม 256๔ ณ โรงเรียน
วัดหลวง และทำง FaceBook รร.วัดหลวง สพป.สิงห์บุรี เมื่อได้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของสถำนศึกษำครบตำมจ้ำนวน
ต้ำแหน่งที่ประกำศรับสมัครแล้ว ให้ขึนบัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือก 1 ปี และจะได้รับกำรจัดจ้ำงตำมล้ำดับที่ของบัญชีที่
ได้รับกำรคัดเลือก เท่ำกับจ้ำนวนต้ำแหน่งที่ประกำศรับสมัคร อนึ่งหำกตรวจพบภำยหลังว่ำผู้ได้รับกำรคัดเลื อกขำด
คุณสมบัติจะไม่พิจำรณำจัดจ้ำงหรือยกเลิกค้ำสั่งแล้วแต่กรณีและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้
๙.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกัน
เท่ำกัน จะจัดล้ำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบในกำรทดสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล้ำดับที่ดีกว่ำ
๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ 9.1 เรียงตำมล้ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มำ ภำยในวันที่ ๒๐ ตุลำคม 256๔
10. กำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
10.1 ก้ำหนดเวลำกำรด้ำเนินกำรจัดท้ำ สัญญำจ้ำง ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกอันดับ ๑ มำรำยงำนตัว
และท้ำสัญญำจ้ำง วันที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดหลวง และเริ่มปฏิบัติงำน
10.2 กำรจั ดท้ำ สั ญญำจ้ ำงครังแรก จะยึดถื อประกำศรำยชื่อและกำรขึนบัญชีผู้ ผ่ ำนกำรสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท้ำ สัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต้ำ แหน่งครูผู้สอน
ครังแรกและให้มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำที่ก้ำหนด จึงเป็นหน้ำที่ผู้สมัครที่ต้องรับทรำบตำมประกำศรำยชื่อ
10.3 ผู้ได้รับกำรจัดท้ำสัญญำจ้ำงเป็นครูรำยเดือน ต้ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำนตัวเพื่อจัดท้ำ
สัญญำจ้ำง ครูรำยเดือน ตำมก้ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำร
ขึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
10.4 กำรจ้ ำ งครู ร ำยเดื อ นนี ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน้ ำ ไปสู่ ก ำรบรรจุ ห รื อ ปรั บ เปลี่ ย น
สถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ้ำ / พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร

10.5 ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ ดังกล่ำว ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก้ำหนด หรือมีควำมรู้ ควำมสำมำรถควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม ผู้มีอ้ำนำจในกำรจ้ำงอำจ
สั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทังสิน
11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลำคม พ.ศ.256๔

(นำยไพศำล จูฑะพันธุ์)
ผู้อ้ำนวยกำรโรงเรียนวัดหลวง

