ประกาศโรงเรียนวัดคลองนาพง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
……………………………………………………………………..……....................…………..…………….

ด้วย โรงเรียนวัดคลองนาพง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่ง ครู อัตราจ้าง สาขา วิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา เพื่อให้การดาเนินการ
คัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนวัดคลองนาพง จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่ดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ครูอัตราจ้าง สาขา วิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาเอกประถมศึกษา จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,๐๐๐ บาท
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎ ก.ค.ศ.
กาหนด
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัย
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัย สาขาวิชาเอกอนุบาล สาขา
วิชาเอกประถมศึกษา
๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปฐมวัย หรือประถมศึกษา
๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔) เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จ ะสมัครเข้ารับ การเลื อกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่ นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐9.0๐ - ๑5.0๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. เงื่อนไขการจ้าง
๑) จ้างด้วยงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัวในอัตราค่าจ้าง เดือนละ 6,๐๐๐ บาท
๒) ระยะเวลาการจ้า งจะสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๑ พฤศจิกายน 2565 – วันที่ 31 มีนาคม
2566) และจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวๆ ไป ต่อเนื่อง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด้วย
๓) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุและ
แต่ง ตั้ง เป็ น ลู กจ้ างประจ า พนั ก งานราชการ หรือ ข้า ราชการครู สั ง กัด ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษา
ขั้นพื้นฐาน
๔) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมารการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่ง
เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน ๓ รูป
๒) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน ๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔) สาเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ
6) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กากับทุกฉบับ

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด คลองนาพง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
๒ ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.0๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโรงเรียนวัดคลองนาพง
และ Facebook : ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดคลองนาพง
๘. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบความรู้ความสามารถและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓ ตุลาคม 2565
เวลา
วิชาที่สอบ
09.00 น. เป็นต้นไป 1.สอบภาคปฏิบัติ
- สอบปฏิบัติการสอน โดยนาแผนการจัดการเรียนรู้ปฐมวัย
หรือประถมศึกษา จานวน ๑ แผน
13.30 น. เป็นต้น

2. สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
60 คะแนน

40 คะแนน
รวมคะแนน

100 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ ค ะแนนในการทดสอบความรู้ ค วามสามารถแต่ ล ะ
ด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ และได้คะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑0. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นวั ด คลองนาพง จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ ๕ ตุ ล าคม 2565
ณ โรงเรียนวัดคลองนาพง โดยเรียงลาดับผู้ได้คะแนนรวมทุกด้านจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ในกรณีที่ผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากคะแนน
สอบภาคปฏิบั ติ เ ท่ากัน อีก ให้ ผู้ ได้คะแนนสอบสั มภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้ ได้ล าดับที่สู งกว่า หากคะแนนสอบ
สัมภาษณ์ยังเท่ากันอีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๑1. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนวัดคลองนาพง ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิ ชาเอกประถมศึกษา จานวน ๑ อัตรา เข้าทาสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อม
รับทราบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม
๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กันยายน พ.ศ. 2565

(นางสาวอัจฉริยาภรณ์ รักตลาด)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนวัดคลองนาพง

