ประกาศโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ดาเนินการ
รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ดังนั้นอาศัยความ ตาม
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างที่จ้างจาก
เงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัคร เพื่อ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน
เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดังนี้
๒.๒.๑ มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามวิชาที่กาหนด
๒.๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน
ตลิ่งชันวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๕ ตาบลตลิ่งชัน อาเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่
วันที่ ๑๑ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๓๕ –๕๒๘๕๘๐ , ๐๘ – ๙๘๓๗-๙๗๗๑
๓.๒ เอกสารหลักฐานในการสมัคร
๓.๒.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) และ
ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาตรงตามประกาศรับสมัครหรือหนังสือรับรองของ
สถานศึกษา ที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” ฉบับจริงพร้อมสาเนา ๑
ฉบับ

๓.๒.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด ๑ นิ้ว X ๑.๕ นิ้ว
ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๓.๒.๓ ทะเบียนบ้าน(ฉบับจริง) ที่มีชื่อผู้สมัครสอบ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๓.๒.๔ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมสาเนา ๑ ชุด
๓.๒.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ รับรองว่าไม่เป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ที่ออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน จานวน ๑ ฉบับ
๓.๒.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมสาเนา ๑ ชุด
๓.๒.๗ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๔. เงื่อนไขการรับสมัคร
๔.๑ ผู้สมัครเข้ารับการแข่งขันจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือก / เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งสิ้น
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอก รายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน
ดังนี้
สมรรถนะ
๑. ความรู้เรื่องการศึกษา
- หลักการสอน
- หลักสูตร
- นโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา
๒. ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๓. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

วิธีการประเมิน

คะแนนเต็ม

สอบข้อเขียน

๕๐

สัมภาษณ์และดูแฟ้มสะสมงาน

๕๐
๑๐๐

๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้
ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก / เลือกสรร
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก จานวน ๑ อัตรา ตามกาหนด โดยให้ผู้ที่ผ่าน
การคัดเลือกอันดับที่ ๑ ก่อน และจะยึดประกาศที่เรียงลาดับตามบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ในกรณีไม่มา
รายงานตัวตามกาหนด หรือมีการสละสิทธิ์ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับต่อไปได้ไปรายงานตัว
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก / เลือกสรร
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา จะแจ้งให้ผู้ทผี่ ่านการคัดเลือกมาทาสัญญาจ้างที่โรงเรียน
ตลิ่งชันวิทยา
๑๐. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก
๑๐.๒ การจ้างครู ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การ
บรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกาหนด
ตามลาดับ
๑๐.๓ กาหนดระยะเวลาจ้าง เริ่มจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก ๆ ๓ เดือน
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทักษิณ อารยะจารุ)
ผู้อานวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยา

