ประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
เขต ๘ มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอนจำนวน ๑๓ อัตรำ
ดังนั้ น อำศัย ควำมตำมหนั งสื อส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด่วนมำกที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนำคม ๒๕๔๘ และคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่
๘ มีนำคม ๒๕๔๘ เรื่องมอบอำนำจปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำน
บุคคล/ลูกจ้ำงชั่วครำว สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวทำหน้ำที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑๓ อัตรา
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๑,๙๒๐ บำท (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้ำร้อยยี่สิบบำทถ้วน-)
- สำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์
จำนวน ๑ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
จำนวน ๓ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกพลศึกษำ
จำนวน ๒ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกดนตรีสำกล
จำนวน ๑ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกนำฏศิลป์
จำนวน ๑ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกบรรณำรักษ์
จำนวน ๑ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ
จำนวน ๒ อัตรำ
- สำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์
จำนวน ๒ อัตรำ
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ นผู้ มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ น ผู้ ได้ รับ วุฒิ ป ริ ญ ญำตรี ท ำงกำรศึก ษำ หรือปริญ ญำตรีส ำขำอื่น ตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญำตรีสำขำอื่น จะต้องมีควำมรู้พื้นฐำนทำงวิชำชีพครูตำมที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ(Transcript)สำเร็จกำรศึกษำ
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช

-๒-

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รสอบคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ณ ห้ อ งบริ ห ำรงำนบุ ค คล
โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ(Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (รำยละเอียดดูประกำศแนบ
ท้ำย) โรงเรียนเทพมงคลรังษี อำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี
๗.วิธีการคัดเลือก
สอบภำค ก สอบข้อเขียนแบบอัตนัย ๕๐ คะแนน
สอบภำค ข สอบสัมภำษณ์ ๕๐ คะแนน
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเทพมงคลรังษีจะดำเนินกำรสอบปฏิบัติกำรสอนและสอบสัมภำษณ์ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน จะ
จัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบภำค ก มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกันจะใช้วิธีกำร
สุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๙.๑ เรียงตำมลำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ
ภายใน วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
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แต่ห ำกมีกำรสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดีย วกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลื อกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกำศผลกำรสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
(๓) ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กำหนดเวลำกำรดำเนินกำรจัดทำสัญญำจ้ำง
- วันที่ ๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘ รำยงำนตัวทำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน
๑๐.๒ กำรจั ด ท ำสั ญ ญำจ้ ำงครั้งแรก จะยึดถื อประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้ น บั ญ ชีผู้ ผ่ ำนกำรสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรำยงำนตัว
เพื่อจัดทำสัญญำจ้ำงตำมกำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้น
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
๑๐.๔ กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผู กพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร
๑๐.๕ ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำเป็น
ผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนด หรื อมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม หรือไม่ผ่ำนเกณ์กำรประเมิน
ในครั้งที่ ๑ ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำง อำจสั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและ
จะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นำยอังคำร เจริญผล)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนเทพมงคลรังษี

-๔-

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนเทพมงคลรังษี ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘
................................................................................
๙ – ๑๘ มีนำคม ๒๕๕๘
๒๐ มีนำคม ๒๕๕๘
๒๔ มีนำคม ๒๕๕๘
๒๗ มีนำคม ๒๕๕๘
๑ พฤษภำคม ๒๕๕๘

ประกำศรับสมัคร (ในเวลำรำชกำร ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก
สอบภำค ก สอบข้อเขียนแบบอัตนัย ๕๐ คะแนน
สอบภำค ข สอบสัมภำษณ์ ๕๐ คะแนน
ประกำศผลกำรคัดเลือก
รำยงำนตัวทำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน

..............................................................................

-๕-

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเลขที่........./..........
ปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเทพมงคลรังษี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๘
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นำมสกุล............................................... ............................
สัญชำติ ...........................................เชื้อชำติ....................................ศำสนำ............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ สำนักงำน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอำยุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิกำรศึกษำ....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน โรงเรียนเทพมงคลรังษี

(ลำยมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..............พ.ศ.๒๕๕๘

