ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบตั ิหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัคร
วันที่ ๒๕ เมษายน -๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบ
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
สอบข้ อเขียน/ปฏิบัติ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ประกาศผล/ทาสัญญาจ้ าง
วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศโรงเรียนสวายวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
--------------------------------ด้วย โรงเรียนสวายวิทยาคาร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพื่อจ้างเป็ นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ด่วนที่ สุด ที่ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริห าร
อัตรากำลังพนั กงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องการมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ (เงินรายได้สถานศึกษา) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตำแหน่งที่รับสมัคร
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ (เงินรายได้สถานศึกษา)
จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
๑. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๑.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑.๒.๑ ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ที่ก.ค.ศ กำหนด
-ปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี หรือ
-ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี
๑.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
๑.๔ ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
๑.๕ ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
๑.๖ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๒.๑ ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ให้ ข อรั บ เอกสารและยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน - ๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
๒.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

-๒๓. เอกสารที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
๓.๑ ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๒ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ ซึ่งติดรูปถ่ายของผู้ถือบัตร
พร้อมสำเนา ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้วซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป
๓.๕ ในกรณีชื่อ – ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกัน
จะต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
๓.๗ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๖. วันเวลาและสถานทีค่ ัดเลือก
จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ที่ โรงเรียนสวายวิทยาคาร
ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.
ภาค ก ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาเอกและ
๑๐๐
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๑.การสอบข้อเขียน
-ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพครู (๕๐ คะแนน)
-ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก (๕๐ คะแนน)
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๕๐
-การสัมภาษณ์
-การปฏิบัตกิ ารสอนทั้งแบบ On site และแบบ On
line ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
รวม
๑๕๐

-๓๗. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
๗.๑ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
โดยเรีย งลำดับ จากมากไปน้ อย ในกรณี ที่มีผู้ ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับ ที่โดยให้ ผู้ ที่ได้ ค ะแนนภาค ก
มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า
๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสู ง สุ ดลงมา ภายในวัน ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทำสั ญ ญา ผู้ ได้ รับการคั ดเลื อกจะถู กยกเลิ ก
การขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
๘. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๘.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก สำหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้ง
แรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง
๘.๒ การจ้ างตามข้ อ ๘.๑ ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะนำไปสู่ ก ารบรรจุ ห รือ ปรับ เปลี่ ย น
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
จัดทำสัญญาจ้างในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กำหนด หรือมีความรู้
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ ำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบ
ล่วงหน้า
๘.๓ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง และจะจัดจ้างต่อไป จะต้องได้รับแจ้งเรื่องงบประมาณแล้ว แล้วจึง
ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวทองใบ ตลับทอง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสวายวิทยาคาร

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีค่ รูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
โรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที…่ ……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตำบล................................อำเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนสวายวิทยาคาร ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสำเนา จำนวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา
จำนวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จำนวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จำนวน ๒ รูป
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผ้รู ับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
(..................................................)

