ประกาศโรงเรียนผินแจมวิชาสอน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ!างเป"นลูกจ!างชั่วคราวทําหน!าที่ครูผู!สอน (วิชาเอกเกษตร)
***************
ดวยโรงเรียนผินแจมวิชาสอน ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๘ มีความประสงค0จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเป2นลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน จํานวน
๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวและเกณฑ0และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเป2นครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเป2นครูอัตราจาง
ตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกเกษตร อัตราเงินเดือน ๑๒,๕๓๐ บาท
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป2นผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป2นผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่เกี่ยวของ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
สาขาที่ประกาศรับสมัคร
๒.๓ เป2นผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
๒.๔ ไมเป2นพระภิกษุ หรือ สามเณร นักพรต นักบวช
๓. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๓.๑ สําเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาที่จะสมัครที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
๓.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาบัตรประชาชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถามี)
จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๑ ฉบับ
๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงค0จะสมัครสอบคัดเลือกใหกรอกใบสมัครและยื่นสมัครไดที่ หองธุรการ โรงเรียนผินแจมวิชาสอน
ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตั้งแตวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
(เวนวันหยุดราชการ)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอเจาหนาที่รับสมัคร

๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ปVายประชาสัมพันธ0โรงเรียนผินแจมวิชา
สอน ต.หวยใหญ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี และเว็บไซต0โรงเรียน www.pcws.ac.th
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ0
๘. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
ดําเนินการสอบคัดเลือก สอบขอเขียนและสัมภาษณ0ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป2นตนไป สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนผินแจมวิชาสอน
๙. เกณฑ0การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่ผูไดคะแนนรวมเทากัน จะจัดลําดับ
ที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจาก
คะแนนสอบสัมภาษณ0 หากคะแนนยังเทากันอีก จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดมาภายใน
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ปZ นับตั้งแตประกาศผลสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบคัดเลือกใน
ตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเป2นอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศผลสอบคัดเลือกครั้งใหม
และผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับจางตามกําหนด
๑๐. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเป2นหนังสือ
เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเป2นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอนครั้งแรกและใหมา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป"นหน!าที่ของผู!สมัครที่ต!องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู!ผานการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเป2นลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองรายงานตัวเพื่อจัดทํา
สัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเป2นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอนไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป2นลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในกรณีระหวางปZงบประมาณการจางหากปรากฏวาเป2นผูขาด
คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ
ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป2นที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวากรณีใดๆ
๑๒. โปรดอยาหลงเชื่อผูที่แอบอางวาสามารถชวยเหลือใหเขาทํางานกับโรงเรียนผินแจมวิชาสอนไดโดยการเรียกรับ
ผลประโยชน0ตอบแทนใดๆ ทั้งทางตรงและทางออม

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประทม พุทสอน)
ผูอํานวยการโรงเรียนผินแจมวิชาสอน

กําหนดการ
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒ พฤษภาคม – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
รับสมัครเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (เวนวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบ
สอบขอเขียนและสัมภาษณ0
ประกาศผลสอบ
รายงานตัว ทําสัญญาและเริ่มปฏิบัติงาน

เลขประจําตัวสอบ..............................
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเป2นครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน
โรงเรียนผินแจมวิชาสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนผินแจมวิชาสอน
ดวยขาพเจามีความประสงค0จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจางเป2นครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน
ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกเกษตร
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).........................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปZ...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
4. ความรูความสามารถพิเศษ............................................................................................................................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให ณ อําเภอ/เขต...............จังหวัด.............................
6. ปdจจุบันอยูบานเลขที่.......................หมูที่......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย0......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
โสด
สมรส
หมาย
หยา
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.....................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ไดแนบหลักฐานตางๆซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้
สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สําเนาบัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ขาพเจาขอรับรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับคัดเลือก
แลวถูกตองและเป2นความจริงทุกประการ หากขอความไมเป2นความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวน
แลว
ลงชื่อ..................................................เจาหนาที่รับสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา
มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ................................................เจาหนาที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

