ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
(ฉบับแก้ไข)
*********************
ด้วย โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
จะดาเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน) จานวน ๑ อัตรา
อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖
๒๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการบริหารอัตรากาลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย
และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลู กจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ/นอกงบประมาณรายจ่าย สั งกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน พ.ศ.๒๕๕๙ ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลู กจ้าง
ชั่วคราว (ครูผู้สอน) ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จานวน ๑ อัตรา ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน (งบเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิง
พราย)
๑.๑ วิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ
๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
๒.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็ น ผู้ มี คุ ณสมบั ติทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญัติ ระเบี ยบข้า ราชการครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง และตรงตามวิชาเอก กลุ่มวิชาหรือทางวิชาเอกภาษาไทย (รายละเอียดแนบท้ายตาม
ประกาศนี้)
๒.๓ เป็ น ผู้ มีใบอนุ ญาตประกอบวิช าชี พครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญญัติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการสรรหา
ผู้ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอรับ/โหลดใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง
ธุรการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ในระหว่างวันที่ ๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น.

-๒๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ ส าเนาปริ ญ ญาบั ต รหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย อนุ มั ติ แ ล้ ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือ
ใบอนุญาตปฎิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รูป
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัด
โยธินประดิษฐ์ และทาง http://wyt.ac.th/ (หลัง ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป)
๗. วิธีการสรรหา
ทดสอบการปฏิบัติงาน และสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหา
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ จะดาเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สรรหา อาคารเปี่ยมสุข ชั้น ๒ ห้องประชุมรุ่งโรจน์ รร.วัดโยธิน
ประดิษฐ์
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหา
๙.๑ จะประกาศรายชื่อผู้ได้ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๖๐ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ และทาง http://wyt.ac.th/ (หลัง ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป) หลัง
นับตั้งแต่ประกาศผลการสรรหา แต่หากมีการสรรหาในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการสรรหาครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสรรหาครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

-๓๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทาสัญญาจ้าง เวลา ๙.๐๐ น. ณ.โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
- วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจั ดทาสั ญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่ านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดื อนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้าง ครูรายเดือน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ลงชื่อ..........................................
(นายจิระพงศ์ ศุภศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์

โทรศัพท์ ๐๒-๑๗๓๗๑๙๗

รายละเอียดตาแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
๑. กลุ่มสาขาวิชาเอกทางภาษาไทย ได้แก่
๑.๑) การสอนภาษาไทย
๑.๒) ไทยคดีศึกษา
๑.๓) ไทยศึกษา
๑.๔) ภาษาไทย
๑.๕) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
๑.๖) ภาษาไทยและการสื่อสาร
๑.๗) ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย
๑.๘) ภาษาไทยและวรรณดีไทย
๑.๙) ภาษาและวัฒนธรรมไทย
๑.๑๐) วรรณคดีไทย
๑.๑๑) วิธีสอนภาษาไทย
๑.๑๒) สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ ที่มีวิชาเอกในกลุ่มวิชาภาษาไทย ข้อ ๑.๑ -๑.๘
**********************************
ปฏิทินการดาเนินการสรรหาบุคคลสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต ๑
**********************************
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒-๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หลัง ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป)
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หลัง ๑๖.๓๐ น.เป็นต้นไป)
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

-

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
ดาเนินการสรรหา
ประกาศผลการสรรหา
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
----------------------------------------

1 นิ้ว

1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

