ประกาศโรงเรียนวัดบ้านเพชร
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย
*********************
ด้วย โรงเรียนวัดบ้านเพชร หมู่ 7 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่ว คราว ท าหน้ า ที่ ครู ผู้ สอนปฐมวัย จ านวน 1 อั ตรา อาศั ย ความตามหนั ง สือ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่ง สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้ างชั่ว คราว และเกณฑ์แ ละวิธี การบริหารงานบุค คล/ลู กจ้างชั่ วคราว สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ครูอัตรา
จ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท/เดือน (ห้าพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ไรความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๔ เป็นผู้มีประสบการณ์สอนนักเรียนปฐมวัย

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ
โรงเรียนวัดบ้านเพชรหมู่ 7 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
ระหว่ างวัน ที่ 27 - 30 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ ไม่ เว้ นวั นหยุด ราชการ
ติดต่อสอบถาม โทร. ผู้อานวยการ 090-9831300 / ธุรการ 092-6635139
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.8 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนวัดบ้านเพชร หมู่ 7 ตาบลแสวงหา อาเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
7.วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวั ดบ้านเพชร จะด าเนิ นการสอบคั ดเลือ กโดยการสอบ ภาคปฏิบัติแ ละการสอบ
สั ม ภาษณ์ ต ามขอบข่ า ยภารกิ จ ที่ ก าหนด (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) ในวั น ที่ 30 มกราคม ๒๕๖3
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบ้านเพชร โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
วัน เวลา
วันที่ 30 มกราคม 2563
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

วิชาทีส่ อบ
- สอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
100

-3๘. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน
วัดบ้านเพชร จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่ามา ภายในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบ้านเพชร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ตาม ข้อ ๘ ภายในวันที่ 30 มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดบ้านเพชร และหน้าเว็ปเพจ Facebookโรงเรียน
วัดบ้านเพชร สพป.อ่างทอง โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
๑๐.๑ รายงานตั ว และการจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งครั้ ง แรกในวั น ที่ 31 มกราคม ๒๕๖๓
โดยกาหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
๑๐.๒ กรณี ที่ ต รวจสอบพบว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนดในประกาศรั บ สมั ค ร
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
๑๐.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563

(นางณัฐกาญจน์ วงศ์วีระกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบ้านเพชร

