ประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ
……………………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ประสงค์จะ
ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ จำนวน 1 อัตรา
ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและ
ลูกจ้างชั่ว คราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ภาษาจีน
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 เดือน
เมษายน พ.ศ. 2566
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 ครูสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็น ผู้ได้ร ับ คุณวุฒ ิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสาขาที่กำหนด จำแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญา หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุ ณวุ ฒ ิป ระกาศนี ยบัตรบั ณ ฑิ ตที่ มีห ลั ก สู ต ร
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือไม่มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู แต่หากมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.3 เป็ น ผู ้ ม ี ค วามประพฤติ ด ี มี จ รรยาบรรณของวิช าชีพ และประพฤติ ต นตาม
วัฒนธรรมได้
กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนำมาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครหรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร

จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
(รายละเอียดแนบท้าย)
หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิซาเอก ให้ถือการพิจารณา
วินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกเป็นที่สุด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก สามารถดาวน์ โ หลดใบสมั ค รได้ ท างเว็ บ ไซต์
www.trp.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา
จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
แล้ว และใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่
เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
4.6 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน
1 เดือน) จำนวน 3 รูป
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับ รองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้
การคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถืว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 3
พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม และทางเว็บไซต์ www.trp.ac.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดย
พิจ ารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ สามารถ
ประสบการณ์ ท่วงที่วาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมการปฏิบัติงาน
7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00
น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
ผู้ถือว่าเป็นผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับ
จากมากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
9. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565
และทางเว็บไซต์ www.trp.ac.th
10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก
จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
10.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว
10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับการจ้าง
10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด
10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร
11. การดำเนินการจัดจ้าง
11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่
กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน
เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์
11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัตินี่ครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
11.4 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบั ติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565
(นายสามารถ จันหา)
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ลงวันที่ 19 เมษายน 2565)
………………………………………………………………………………..
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี
หมายเหตุ
19 – 25 เม.ย. 65
26 เม.ย. 65 – 2 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
4 พ.ค. 65
5 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65

