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ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว
ตำแหนง ครูผูสอนจางสอนภาษาอังกฤษ ประจำป 2564
------------------------------------ด ว ยโรงเรีย นชุ มชนวั ด ตะเคี ยนงาม สั ง กั ด สำนัก งานเขตพื ้ นที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาระยอง เขต 2
มีความประสงคจะรับสมัครบุค คลทั่วไป เพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตำแหนง ครูจ างสอนวิช าภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ทำหนาที่ครูผูสอน
ดังนั้น อาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว เกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจาง
ชั ่ ว คราว สำนัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้น พื ้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง ประกาศรับ สมั ครสอบคัด เลือ กบุ ค คล
เพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว ตำแหนง ครูจางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำป 2564 ดังนี้
1. ตำแหนงที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แกไขเพิ่มเติม
2.2 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปดรับสมัคร หรือปริญญาตรีสาขาอื่น
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผูสมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
สำเร็จการศึกษา
2.3 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให
2.4 ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช หรือ แมชี
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูทปี่ ระสงคจะสมัครสอบคัดเลือกฯ สามารถยื่นใบสมัคร ไดที่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง ตั้งแตวันที่ 4-12 กุมภาพันธ 2564 (ยกเวนวันหยุดราชการ) ผอ.อัญชลี สารสุวรรณ เบอรโทร
ติดตอ : 081-793-3256 โทรศัพทมือถือโรงเรียน : 098-257-8675
4. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง
จำนวน 1
4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง (ถามี)
จำนวน 1
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พรอมฉบับจริง
จำนวน 1
4.4 สำเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง
จำนวน 1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
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4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)
4.6 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว (ถายไมเกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 3 รูป
จำนวน 1 ฉบับ

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง
และครบถวน
5.2 ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย
ไวในใบสมัคร
5.3 ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564 ณ หองธุรการ
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม และทางเว็บไซตโรงเรียน
7. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
- โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม จะดำเนินการสอบสัมภาษณ ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
9. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวม รวมกันไมนอยกวารอยละ 60 ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมกัน
เทากัน ใหใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งเปนคนจับฉลาก
9.2 จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก ตามขอ 9.1 เรียงตามลำดับจากผูไดคะแนน รวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2564 โดยขึ้นบัญชีไวไมเกิน 1 ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบ
คัดเลือกในตำแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผูนนั้ ไดรับการจางตามตำแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว
(2) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
(3) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกำหนด
10. การจัดทำสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
10.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจาง
- วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 รายงานตัวทำสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทำสัญ ญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือ เรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอนครั้งแรก และ
ใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผูผานการสอบคัดเลือก
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10.3 ผูไดรับการจัดทำสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตำแหนงครูผูสอนภาษาอังกฤษ
ตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตำแหนงครูผูสอน ตามกำหนด ถาพนเวลาดังกลาว
จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
10.4 การจางลูกจางชั่วคราวตำแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนำไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการหรือขาราชการ
10.5 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอำนาจในการจาง
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดคานไมได
ไมวากรณีใดๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

( นางอัญชลี สารสุวรรณ )
ผูอำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

ใบสมัครลูกจางชั่วคราวทำหนาที่ครูผูสอน
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เลขประจำตัวสอบ ................
--------------------------------------ชื่อ ……………………………..............………………… นามสกุล ……………………...............……....……………………..
สัญชาติ …………………............…… เชื้อชาติ ………….…........…………….ศาสนา ……….….….......…………………
เกิดวันที่ ……............……. เดือน………………...........……….พ.ศ….….….....….... อายุถึงวันรับสมัคร …….……ป
เกิดที่ตำบล …………........……...……… อำเภอ/เขต ……….......…...………….จังหวัด ………………....……………..
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ………..................................ออก ณ สำนักงาน ……….............……………..
เมื่อวันที่ ……......… เดือน ………..……………พ.ศ……….........................….เบอรโทร……………...........………..
ที่อยูปจจุบัน เลขที่ …………........…………… ถนน ……………..........…………ตำบล ………………………........……
อำเภอ/เขต …………...................…………… จังหวัด …………….………………
สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………...………………………………...ป พ.ศ……....................……...……
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา …………..........……….. วิชาเอก …………….......…...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษคือ ……………...............………..………………………………………………………............……..
หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแลว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 สำเนาทะเบียนบาน
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย
 อื่น ๆ ................................................
ขอสมัครเปนครูจางสอนวิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม

ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้
ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………..ผูสมัคร
(………………………………………)
ตำแหนง ครูจางสอนวิชาภาษาอังกฤษ
วันที่ ………/………………………/พ.ศ. ………….
9. ตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่รับสมัคร
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว
ถูกตอง
………………………………………
(……………………………………)

เจาหนาที่ตรวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
คุณสมบัติถูกตอง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ.....................
………………………………………
(……………………………………)
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( สำหรับเจาหนาที่ )
ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
ตำแหนง ครูจางสอน ลำดับที่...........

( สำหรับผูสมัคร )
ใบสมัครลูกจางชั่วคราว
ตำแหนง ครูจางสอน
ลำดับที.่ ..........

ชื่อ.......................................สกุล..............................................
เลขบัตรประชาชน ----
วันเดือนปเกิด............................อายุ.....................
วุฒิการศึกษา......................................... สาขา........................................
ปที่จบ....................จาก............................................... เกรดเฉลี่ย..........

ชื่อ.......................................สกุล..............................................
เลขบัตรประชาชน ----
วันเดือนปเกิด............................อายุ.....................
วุฒิการศึกษา......................................... สาขา........................................
ปที่จบ....................จาก............................................... เกรดเฉลี่ย..........

ลงชื่อ ……………………………ผูส มัคร ลงชื่อ ……………………………ผูส มัคร
(………………………… )
( ………………………… )
ตำแหนง ครูภาษาอังกฤษ
ตำแหนง เจาหนาที่ฝายบุคคล

ลงชื่อ ……………………………ผูส มัคร ลงชื่อ ……………………………ผูส มัคร
(………………………… )
( ………………………… )
ตำแหนง ครูภาษาอังกฤษ
ตำแหนง เจาหนาที่ฝายบุคคล
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ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อจางสอนวิชาภาษาอังกฤษ ปงบประมาณ 2564
โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

วันที่
4 กุมภาพันธ 2564
4 กุมภาพันธ 2564
ถึง
15 กุมภาพันธ 2564
15 กุมภาพันธ 2564
16 กุมภาพันธ 2564
16 กุมภาพันธ 2564
17 กุมภาพันธ 2564

รายละเอียด
- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัครในเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.)
- ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก
- สอบคัดเลือก (โดยการสอบสัมภาษณ)
- ประกาศผลการคัดเลือก
- ทำสัญญาจาง/เริ่มปฏิบัติงาน


