ประกาศโรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนบ้บ้านน้ําเรื่อง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่ง
ครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย ซึ่งโรงเรียนบ้
น านน้ําเรื่อง ต้องการแยกห้องเรียน จึงต้องการจ้างอัอัตราจ้างครู
ง ผู้สอนนักเรียน
ปฐมวัย จํานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตําแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตําแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย
จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย ให้สอนนักเรียนปฐมวัย และ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามประสงค์
ตามประสงค์ของโรงเรียนร้องขอ ตามคําสั่งแต่งตั้งทํางานใน
สถานศึกษา
๑.๓ ค่าจ้าง ๖,๐๐๐
๐๐๐ บาท / เดือน
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ํากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่
พลภ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบี
ยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะ
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย หรือสาขาอื่นที่มีใบประกอบวิชาชีพครู
(๓) ถ้าจบปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็น
พิเศษ
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ถึง ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
เวลา ๐๘:๓๐ น.- ๑๕:๓๐ น.
๓.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด ๑.๕ X ๒ นิ้ว
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน ๒ รูป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(๒) สําเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัคร จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน ๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบประกอบ
วิชาชีพครู เป็นต้น พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ (กรณีที่ชื่อตัว ชื่อสกุล ในหลักฐานที่ใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)
หลักฐานตามข้อ (๒) – (๕) ให้นําต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และสําเนาเอกสาร
ทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกํากับไว้ด้วย
(๖) นําผลงาน ประสบการณ์ เอกสารประกอบ มาในสมัครเพื่อพิจารณา
(๗) ค่าสมัคร ๑๐๐ บาท เป็นค่าเอกสารจัดสอบ จะไม่คืนทุกกรณี
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
ณ โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง
๕. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทําการคัดเลือกโดยวิธีการ
สอบข้อเขียน
สอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบัติ (ทดสอบการสอน)
รวม

๖๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๒๐ คะแนน
๑๐๐ คะแนน

๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ สอบข้อเขียนตั้งแต่
เวลา๐๙:๐๐- ๑๐:๐๐
๑๐ น. สอบสัมภาษณ์ตั้งแต่เวลา ๐๙:๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนบ้บ้านน้ําเรื่อง
๗. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับคะแนน
ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
พ
ณ โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง
๘. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๘.๑ ผู้ผ่านการประเมินลําดับที่ ๑ จะได้รับการจัดทําสัญญาจ้าง แต่ทั้งนี้จะมีการ
ลงนามในสัญญาจ้าง พร้อมปฏิบัติงานจนกว่างบประมาณของโรงเรียนจะหมด
๘.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูสอน
นักเรียนปฐมวัย ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตั
ารา
ว จึงเป็น
หน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๘.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูสอนนักเรียนปฐมวัย
ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูสอนนักเรี
กเรียนปฐมวัย ตามที่กําหนด
ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการ
เฉพาะราย
๘.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตําแหน่งครูสอนนักเรียนปฐมวัยไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็
าพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ลงชื่อ
( นายบุญยัง เอี่ยมซิ้ว )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้บ้านน้ําเรื่อง

กําหนดการคัดเลือกครูผู้สอนนักเรียนปฐมวัย
โรงเรียนบ้านน้ําเรื่อง
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
...................................
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๑ - ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙
๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
ทําสัญญาจ้างพร้อมเริ่มปฏิบัติงาน

