ประกาศโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วยโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเป็นครู
อัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วน
มาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2557 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร จานวน 1 อัตรา
1.1 ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็ น ผู้ มีใ บอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ตามมาตรา 43 แห่ ง พระราชบั ญญั ติ ส ภาครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
ต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 21 – 29 มีนาคม 2559 เว้นวันหยุดราชการ

-25. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน
ไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
5.4 หลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ ได้แก่ สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
อย่างละ 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ)
จานวน 1 ฉบับ
6. การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
6.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
6.3 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2559
ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง หรือสอบถามได้
ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-576207 หรือ www.pstrang.ac.th
8. วิธีการคัดเลือก
ใช้วธิ ีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์
9. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์จะดาเนินการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษและสอบ
สัมภาษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมธุรการ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
10. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

-39. การประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ปร ะ ก าศ ผ ล รา ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น กา ร คั ด เลื อ ก ใ น วั นที่ 1 เ ม ษา ย น 2 5 5 9
เวลา 15.00 น. โดยประกาศ ณ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075576207 หรือ www.pstrang.ac.th
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท
10.2 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 รายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.3 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.4 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่ อ จั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งตามก าหนด ถ้ า พ้ น เวลาดั ง กล่ า วจะถื อ ว่ า สละสิ ท ธิ์ และถู ก ยกเลิ ก ประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.5 การจ้ า งลู ก จ้ า งชั่ ว คราวต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.6 ผู้ได้รั บการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้า ง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

(นายสมมารถ ผดุงอรรถ)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
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ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร ( ในเวลา 08.30 – 16.00 น. )
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
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