ประกาศโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนั้น อาศัย
ความตามหนังสือส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/2556 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2556 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/
ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1.1 ตาแหน่ง ครูผู้สอน
1.1.1 จานวน 1 อัตรา
1.1.2 อายุ 23-35 ปี
1.1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
1.1.4 เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- สาเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงว่าจบสาขาวิชาปฐมวัย พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์
1.2 ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
1.2.1 จานวน 1 อัตรา
1.2.2 อายุ 25-40 ปี
1.2.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)
1.2.4 เอกสารและหลักฐานการสมัคร
- สาเนาวุฒิการศึกษา (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
- หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบรับรองแพทย์
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด สาหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้ นฐานทางวิชาชีพตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
กาหนด หรือหนั งสื อรั บรองคุณวุฒิ ที่ส ภามหาวิทยาลั ยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุ
สภาพออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร นักพรต นักบวช
2.5 มีประสบการณ์ในการสอนระดับชั้นปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วัน เวลา และสถานที่ในการรับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ณ โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอ
ก าแพงแสน จ.นครปฐม ตั้ งแต่ วั นที่ 19-26 มี นาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้ น
วันหยุดราชการ)
4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต จ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อแน่นอน
4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
6. วิธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 เมษายน
2561 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน
8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ใดคะแนนเท่ากัน จะ
จัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ยื่นใบสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 5.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลง
มา ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่
หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
9. วัน เวลาและสถานที่รายงานตัวผู้สอบผ่านคัดเลือก
รายงานตัววันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
กาแพงแสน

10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/ เงื่อนไขการจ้าง
10.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวทา
สัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
10.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
10.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/ พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มี
อานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2561
(นางสาวปิยาภรณ์ รัตนากรกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน

งานบริหารบุคคล
โทร 089-6137709 (ผอ.)

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
…………………………………………..

รู ปถ่าย
ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

เขียนที…่ ……………………………………..
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. .............
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ .............ปี วัน/เดือน/ปี เกิด....................................อยู่
บ้านเลขที่..............หมู่ที่...............ตาบล................................อาเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่าร้าง
มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการ
สมัครมาด้วย ดังนี้
( ) ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
( ) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสาเนา
จานวน ๑ ฉบับ
( ) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง จานวน ๑ ฉบับ
( ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่ ๖ เดือน
และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป
( ) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
( ) ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)..................................................ผูส้ มัคร
(...................................................)
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า
( ) หลักฐานครบถ้วน
( ) หลักฐานไม่ครบ
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร
( ) เห็นควรให้รับสมัคร ( ) เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม
(ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร
(..................................................)

ปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนอนุบาลกาแพงแสน อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
…………………………………………………………………………….…………………..


ประกาศรับสมัคร

วันที่ 19 มีนาคม 2561



รับสมัคร

ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2561



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

วันที่ 27 มีนาคม 2561



สอบคัดเลือก

วันที่ 1 เมษายน 2561



ประกาศผลสอบการคัดเลือก

วันที่ 5 เมษายน 2561



รายงานตัว

วันที่ 7 เมษายน 2561



ทาสัญญาและปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

.................................................................................................................

