ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่ว คราวรายเดือน ตําแหนง ครูผ ูสอน
……………………………………………………………………..……....................…………..…………….

ดวย โรงเรียนวัดทาทอง(นิ
ทอง มมานโกวิทพิทยา) มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเปน
ลูกจ างชั่ ว คราวรายเดื อน ตํ าแหน ง ครู ผู ส อน เนื่ องจากขาดอั ตรากํ าลั งครู (แทนคนเดิ
แทนคนเดิมที่ ล าออก
าออก)เพื่ อให การ
ดําเนินการคั ดเลื อกดั งกล าว เปน ไปด วยความเรีย บรอยตามหลั กเกณฑและวิ ธีการสรรหา โรงเรี ยนวั ดทาทอง
(นิมมานโกวิทพิทยา) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราวรายเดือน
ครูผูสอนนันักเรียนระดับปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเดือนละ ๕๕,๐๐๐ บาท
ขอบขายการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในระดั
นการสอน
บชั้นอนุบาล 2 – 3 และสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. คุณ สมบัติทั่ว ไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
๕) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กฎ กก.ค.ศ. กําหนด
๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๘) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม เป นผู เคยถู กลงโทษให ออก ปลดออก หรื อไลออกจากรั ฐ วิส าหกิจ องค การมหาชน หรื อ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
๑๓) ไมเปนผูเคยกระทํ
ยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรัฐ

๓. คุณ สมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒) มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชาเอก
(เอกปฐมวัยจะไดรับพิจารณาเปนพิเศษ)
๓) มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย
๔) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน รักเด็ก และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๕) เปนผูมีเจตคติที่ดีตอเด็กและวิชาชีพครู
๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การเลื อกสรร สามารถขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ครพร อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ตั้งแตวันที่ 23 – 25 มกราคม ๒๕
62 เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕. เงื่อนไขการจาง
๑) จางดวยบัญชีงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒) ระยะเวลาการจาง คือ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
๓) ในการจางถือเปนการจางอัตราลูกจางชั่วคราว ไมมีการปรับคาจาง ไมมีขอผูกพันการบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปดรับสมัคร และถายในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รูป
๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
๔) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนา
ถูกตอง ลงชื่อและวันที่กํากับทุกฉบับ
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 26 มกราคม 2562 ตั้งแตเวลา 13.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมาน
โกวิทพิทยา)

๘. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก
ผูสมัครตองไดรับการทดสอบ ดังนี้
คุณ ลักษณะ
ก. ความรูความสามารถทั่วไป
ข. ความเหมาะสมกับตําแหนง
ค. สอบสัมภาษณ
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
๖๐

วิธีการประเมิน
สอบขอเขียน

๔๐
๑๐๐

สอบสัมภาษณ

๙. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรูความสามารถ
ผูส มั ครที่มีสิ ทธิ์ ส อบคั ดเลื อกเข ารั บการทดสอบความรู ความสามารถทั่ว ไปความสามารถเฉพาะ
ตําแหนง และสอบสัมภาษณ ในวันที่ 28 มกราคม ๒๕62 ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ทดสอบความรูความสามารถทั่วไป/ทดสอบความเหมาะสมกับตําแหนง
เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๑. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 29 มกราคม
๒๕62 ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) โดยเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปหานอยตามลําดับ
ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกมีคะแนนรวมเทากัน ใหผูไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูไดลําดับที่
สูงกวา หากคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูไดคะแนนความรูความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผู
ไดลําดับที่สูงกวา หากคะแนนความรูความสามารถทั่วไปยังเทากันอีก ใหผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผู
ไดรับการเลือกสรร
๑๒. การจัดทําสัญ ญาจาง
โรงเรี ย นวั ดท า ทอง(นิ ม มานโกวิ ทพิ ท ยา) ให ผู ไ ด รั บ การเลื อ กสรรเป น ลู ก จ า งชั่ ว คราวรายเดื อ น
ตํ าแหน งครู ผู ส อน จํ านวน ๑ อั ตรา เข าทํ าสั ญญาจ างกั บ โรงเรี ย น พร อมรั บ ทราบขอบข ายการปฏิ บั ติห น า ที่
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ ๒๕62
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายสมคิด เมืองกอ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)

