ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนครูอัตราจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน
*********************
ดวยโรงเรียนพรเจริญวิทยา มีความประสงคจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน
ลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน ฉะนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดวนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๖๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๖ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และหลักเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว
ทําหนาที่ครูผูสอน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง (อัตราคาจางเดือนละ ๘,๐๐๐
บาท ) สาขาวิชาเอก ภาษาไทย
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี
๒.๒ มีประสบการณ ความเชี่ยวชาญดานวิชาเอกเฉพาะ
๒.๓ สามารถจัดการเรียนการสอนไดตลอดอยางนอย ๑ ปการศึกษา
๒.๔ มีความประพฤติดี อดทน ใฝศึกษาพัฒนาความรูความสามารถ
๒.๕ มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่ โรงเรียน
พรเจริญวิทยา อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗
ในวัน และเวลาราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพรอมสําเนา
จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอก รายละเอียดในใบสมัคร
ใหถูกตองและครบถวน
๕.๒ ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ
ไปรษณียไวในใบสมัคร
๕.๓ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียน
พรเจริญวิทยา และทางเว็บไซด ของโรงเรียน
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่
ครูผูสอน (สอบเฉพาะวิชาเอกและสอบสัมภาษณ)
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนพรเจริญวิทยา จะดําเนินการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๕๗ สถานที่สอบคัดเลือกจะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ตาม
กําหนดการสอบในตาราง ดังตอไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
ภาค ก
สอบขอเขียน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ๑. ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
๖๐
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป

ภาค ข. สอบสัมภาษณ

๔๐

๙. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่มี
ผูไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการสุม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลง
มา ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และใหรายงานตัว ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ จะขึ้นบัญชี
ไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด

๑๐. การจางและเงื่อนไขการจาง
๑๐.๑ จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน
เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึน้
บัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน การเรียกตัวมาทําสัญญาการจาง
๑๐.๒ สําหรับการจางในครั้งตอๆไปจะมีหนังสือเรียกตัวผูไดรับการ คัดเลือกโดยตรงเปน
รายบุคคลโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยูที่ผูไดรับการคัดเลือกระบุไวในใบสมัคร โดยใหเวลามา
รายงานตัวไมนอยกวา ๑๐ วัน นับตั้งแตประทับตราของการไปรษณียตนทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
๑๐.๓ การจางตามขอ ๑๐.๑ ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ แตอยางใด
๑๐.๔ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏ
วาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการ
จาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรบั จางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ
ทั้งสิ้น
๑๐.๕ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจาง และจะจัดจางตอไป จะตองไดรับแจงเรื่องงบประมาณ
แลววาไดรับการจัดสรรแลว จึงทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูรับจางเพื่อพิจารณาตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายประยูร ยวนยี)
ผูอํานวยการโรงเรียนพรเจริญวิทยา

