ประกาศโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ทาหน้ าที่
ครูผสู้ อน
**************************
ด้วยโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ ตาบลท่าทราย อาเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุร ี
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุร ี เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพื
่
่อจัด
จ้างเป็ น
ลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ง ครูผสู้ อน จานวน ๑ อัตรา
อาศัยตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสังส
่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖
สัง่ ณ วันที่ ๘กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบตั ริ าชการแทนเกีย่ วกับลูกจ้างชัวคราว
่
ตลอดจน
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชัวคราว
่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็ นลูกจ้างชัวคราว
่
ตาแหน่ งครูอตั รา
จ้างดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่ ง และรายละเอียดการจ้าง
ชื่อตาแหน่ง
ครูผสู้ อน
สาขาวิชาเอก
๑.ภาษาไทย
๒.เอกอื่นๆ ทีจ่ บสาขาด้านการศึกษาการสอน
๓.มีใบประกอบวิชาชีพ
จานวน
๑ อัตรา(คาดว่าจะว่าง)
ค่าตอบแทนเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท
ระยะเวลาการจ้างเป็ นไปตามสัญญาจ้าง แบบปี ต่อปี
ขอบข่ายงาน ๑) วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนเกิด การเรียนรู้
๒) จัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๓) จัดการอบรมสังสอน
่
และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี ุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
๔) ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๕) มีความรูค้ วามสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลจะพิจารณาเป็ นพิเศษ
๖) ปฏิบตั งิ านอื่นตามทีผ่ บู้ งั คับบัญชามอบหมาย
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา
ั่
๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
๒.๒ เป็ นผูไ้ ด้รบั วุฒปิ ริญญาตรีสาขาภาษาไทยหรือสาขาด้านการศึกษาการสอนตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนดจะต้องมีความรูพ้ น้ื ฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ี ภา
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๒.๓ เป็ นผูม้ ใี บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัตสิ ภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิทค่ี ณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิได้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนท่าทรายประชาอุ
ถัมภ์ตาบลท่าทรายอาเภอเมืองนนทบุร ี จังหวัดนนทบุรตี งั ้ แต่วนั ที่ ๘– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผ้สู มัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ี ภามหาวิทยาลัยอนุ มตั แิ ล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาทีจ่ ะสมัคร พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงจานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลีย่ นชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)จานวน ๒ รูป
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครสามารถยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานทีท่ ส่ี ามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณียใ์ นใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั สมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ สี ทิ ธิ ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๗. วิ ธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์ และวิธกี ารอื่นๆ ตามทีเ่ ห็นเหมาะสม
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้ มสะสมผลงาน(Port Folio)ในวันที่ ๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็ นต้นไป สถานทีส่ อบคัดเลือก ณ ห้องวิชาการโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
๙. เกณฑ์การตัดสิ นการขึ้นบัญชีและการยกเลิ กบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีทม่ี ผี ไู้ ด้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับ
ทีโ่ ดยให้ผทู้ ไ่ี ด้คะแนนผลการสอบปฏิบตั กิ ารสอนมากกว่าอยูใ่ นลาดับทีด่ กี ว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะประเมิน
แฟ้ มสะสมผลงาน
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๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึน้ บัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตัง้ แต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครัง้ ใหม่ บัญชีผไู้ ด้รบั การคัดเลือกครัง้ ก่อนเป็ นอันยกเลิกตัง้ แต่วนั ประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครัง้ ใหม่และผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึน้ บัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑) ผูน้ นั ้ ได้รบั การจ้างตามตาแหน่งทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไปแล้ว
๒) ผูน้ นั ้ ขอสละสิทธิ ์ในการจ้าง
๓) ผูน้ นั ้ ไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ จัดทาสัญญาจ้างผูผ้ ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
- โรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์จะแจ้งวัน เวลา สถานที่ ให้ผไู้ ด้รบั การคัดเลือกมารายงานตัว ตามทีอ่ ยูแ่ ละ
หมายเลขโทรศัพท์ทร่ี ะบุไว้ในใบสมัคร รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบตั งิ าน ณ โรงเรียนท่าทรายประชา
อุปถัมภ์
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครัง้ แรก จะยึดถือประกาศรายชือ่ และการขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการสอบคัดเลือก เป็ น หนังสือ
เรียกตัวผูม้ สี ทิ ธิ ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อน ตาแหน่ ง ครูผสู้ อน ครัง้ แรกและให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาทีก่ าหนด จึงเป็ นหน้าทีข่ องผูส้ มัครทีต่ อ้ งรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึน้ บัญชีผผู้ า่ นการสอบ
คัดเลือก
๑๐.๓ ผูไ้ ด้รบั การจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อน ตาแหน่ ง ครูผสู้ อน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึน้ บัญชีผผู้ า่ น
การคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชัวคราวต
่
าแหน่ง ครูผสู้ อน ไม่มขี อ้ ผูกพันต่อเนื่องทีจ่ ะนาไปสูก่ ารบรรจุหรือปรับเปลีย่ น
สถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รบั การจ้างปฏิบตั หิ น้าทีค่ รูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็ นผูข้ าด
คุณสมบัตติ ดามที
าหนด หรือมีความรูค้ วามสามารถความประพฤติ
อี านาจในการจ้
งอาจสั
่ ไม่กว่า
๑๑.ผลการคั
เลือก่ กของคณะกรรมการถื
อเป็ นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัไดม่เลืเหมาะสม
อกหรือบุผูคม้ คลอื
่นจะคัดค้าานไม่
ได้งเลิ
จ้างใดๆ
กรณี
โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องใดๆ ทัง้ สิน้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที๔่ เดือน พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสุภาพรรณ ประทุมมา)

ผูอ้ านวยการโรงเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือกเพือ่ จ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อน ตาแหน่ง
ครูผสู้ อน
โรงเรียนโรงเรียนท่าทรายประชาอุปถัมภ์
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๑
********************************
วันที่ ๘–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ประกาศและรับสมัครไม่เว้น
วันหยุดราชการ
ดาเนินการคัดเลือก
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ประกาศผลการคัดเลือกและขึน้ บัญชีเรียก
ตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสูงลงมา

**********************************

