ประกาศโรงเรียนท่าเกษมพิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนท่าเกษมพิ ทยา ตาบลท่ าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ ว จังหวัดสระแก้ ว สังกัดสานักงาน
เขตพื้ นที่ ก ารศึก ษามั ธ ยมศึก ษา เขต 7 มี ความประสงค์ รับ สมั ครคั ดเลือ กบุคคล เป็ นลูก จ้างชั่ วคราว ตาแหน่ ง
ครูอัตราจ้าง สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 อัตรา
อาศัยความตามหนัง สือ ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่
24 กรกฎาคม 2560 และ คาสั่ง ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ สัง กัด สานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชา อุตสาหกรรมศิลป์ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง
ค่าตอบแทน
ระยะเวลาการจ้าง
การต่อสัญญาจ้าง

ครูอัตราจ้าง สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ จานวน 1 อัตรา
เดือนละ 15,000 บาท
15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เป็นไปตามผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1. มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาการสอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์(ผู้มีประสบการณ์สอนจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ)
2. มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. มีสญ
ั ชาติไทย
4. เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 22 – 45 ปี
5. เป็นผู้เลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
6. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
7. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.

/8. ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่าง...

8. ไม่เป็นผูอ้ ยู่ระหว่างถูกสัง่ พักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
9. ไม่เป็นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึ กษา
10. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
11. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
12. ไม่เป็นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
13. ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
14. ไม่เป็นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
15. ไม่เป็นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบข้าราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
3. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ อาคารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
(ศูนย์เตือนภัย) โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ทอี่ าคารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เตือนภัย) ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 11 ธันวาคม 2563
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
โดยติดประกาศที่หน้าห้องอาคารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เตือนภัย)
และทาง https://www.facebook.com/thakasempittaya.pittaya
4. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
2. สาเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผูม้ ีวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. ใบประกอบวิชาชีพครู
6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตาม กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
7. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล

จานวน 3 รูป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

** ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
/5. เงื่อนไขการ...

5. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัตเิ ฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถกู ต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของตาแหน่งทีส่ มัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสทิ ธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาครัง้ นี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นนั้
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินดังนี้
วันเวลา
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น. – 09.30 น.
09.40 น. – 10.20 น.

หลักเกณฑ์การคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ทดสอบการสอน/ปฏิบัติ
รวม

คะแนนเต็ม
50
50
100

ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนรวมทีส่ อบได้ กรณีถา้ ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ทมี่ าสมัครก่อน
เป็นผู้ได้ลาดับสูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนท่าเกษมพิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โดยติดประกาศหน้าห้องอาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เตือนภัย) และทาง https://www.facebook.com/thakasempittaya.pittaya
ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00น.เป็นต้นไป
8. การทาสัญญาจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
8.1 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รายงานตัวเวลา 08.00 น. และทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบัตงิ าน วันที่ 15
ธันวาคม 2563
8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทาสัญญาต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
8.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผสู้ อน ในกรณีระหว่างการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ผู้รบั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มีสทิ ธิ์เรียกร้องใด ๆ ทัง้ สิ้น

/ข้อมูลการติดต่อ...

ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา ตาบลท่าเกษม อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ 0 3744 7058 หรือ 08 4752 8342
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายสาณิศ ภูมิเรศสุนทร)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าเกษมพิทยา

กาหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
-------------------------------------------------วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563
ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563

รับสมัคร (เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์เตือนภัย)
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ดาเนินการสอบคัดเลือก (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป)

วันที่ 14 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก (เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป)

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

รายงานตัวและทาสัญญา ณ ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนท่าเกษมพิทยา จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 15 ธันวาคม 2563

เริ่มปฏิบัติการสอน

