ประกาศโรงเรียนวัดบ้านป่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
*********************
ด้วย โรงเรียนวัดบ้านป่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อ่างทอง มีความประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน บุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา จานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตาม ประกาศ โรงเรียน วัดบ้านป่า สั่ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท )
๑
.๑ สาขาคณิตศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่ นของ
รัฐ

-๒๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนวัดบ้านป่า ตาบลตรีรงค์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โทร.๐๘๕-๘๗๑๐๙๓๙ ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๕๗ (ในเวลาราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗
ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า

-๓–
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนวัดบ้านป่า จะดาเนินการ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดบ้านป่า ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
ภาคเช้า
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ๕๐ ข้อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๕๐
(ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์)
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.
ภาคบ่าย
สอบสัมภาษณ์
๕๐
๑๓.๐๐ เป็นต้นไป

๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนวัดบ้านป่า ตาบลตรีณรงค์ อาเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ที่จะถือว่าได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามเกณฑ์ คือได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบ้านป่า
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง บุคลากรด้าน
คณิตศาสตร์ และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

-๔–
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง บุคลากรด้านคณิตศาสตร์ ตามกาหนด ถ้า
พ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ
เฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้าง บุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน ไม่มีข้อ
ผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

( นายอลงกต แก่นคิรี )
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านป่า

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
บุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามประกาศโรงเรียนวัดบ้านป่า ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
................................................................................
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗
๒๕
กรกฎาคม ๒๕๕๗

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านป่า สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน................................................พ.ศ............................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.......................เดือน.......................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด.................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน............................
.....................................................เมื่อวันที…
่ …….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
บัตรหมดอายุวันที่..........เดือน..................................พ.ศ. .................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................................................วิชาเอก............................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นบุคลากรด้านคณิตศาสตร์โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โรงเรียนวัดบ้านป่า

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.๒๕๕

๗

