ประกาศโรงเรียนวัดบางพูน
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
…………………………………………
ด้วยโรงเรียนวัดบางพูน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างตาม
โครงการจ้างบุคลากรเสริมการเรียนการสอน (งบประมาณเงินอุดหนุนจาก อบจ.ปทุมธานี) จึงประกาศ
รับสมัครครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ปฏิบัติการสอนระดับชั้นปฐมวัยในสถานศึกษา ควบคุมดูแลนักเรียน
ดูแลความประพฤตินักเรียน สนับสนุนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหาร
สถานศึกษามอบหมาย
จานวน
1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท และเงินประกันสังคมร้อยละ 5
ระยะเวลาจ้างเริ่มตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามมี่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ตาแหน่งครูผู้สอน
- วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดบางพูน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี จานวน 3 รูป
3.2.2 สาเนาแสดงผลการศึกษา ปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตร
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาหลักฐานอื่นๆเช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)
อย่างละ 1 ฉบับ
3.2.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย จานวน 1 ฉบับ
3.2.6 ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตประกอบการสอน
3.2.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เอกสารทุกฉบับ 1-7 ต้องนาตัวจริงมาด้วย และให้สาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน
คารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่
สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะดังนี้
สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับวิชาชีพ
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
- ประเมินความเหมาะสมของบุคคล

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

5. วัน เวลาและวิชาที่สอบ
โรงเรียนวัดบางพูน จะสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามกาหนดการ ดังนี้
วัน เวลา
27 มิถุนายน 2560
08.30 น. เป็นต้นไป
28 มิถุนายน 2560
09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
- สอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์

6. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนวัดบางพูน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียน
วัดบางพูน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
7. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างตามตาแหน่งว่าง ที่โรงเรียนวัดบางพูน
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560

(นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางพูน
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย

ปฏิทินการปฏิบัติงาน
การสรรหาครูอัตราจ้าง ชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย
โรงเรียนวัดบางพูน
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ประกาศรับสมัคร
2. รับสมัคร
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกสรร
4. ประเมินสมรรถนะโดยการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

วัน เดือน ปี

หมายเหตุ

14 มิ.ย.60
19-23 มิ.ย.60
25 มิ.ย.60
27-28 มิ.ย.60

5. ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

29 มิ.ย.60

7. รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

30 มิ.ย.60

โรงเรี ยนวัดบางพูน

