ประกาศโรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวท าหน้ าที่ ผู้ ดูแลศูนย์ การเรีย นรู้เ ศรษฐกิจ พอเพียง จานวน 1 อั ตรา ดัง นั้น อาศั ยความตามหนัง สื อ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง
มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ]
ลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงทำหน้ำที่ผู้ดูแลศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง จำนวน 1 อัตรำ
1.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,000บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
1.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรเดิม)
2.๓ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.๔ เพศชาย
2.๕ อายุ 20 ปี ขึ้นไป
2.๖ มีใจรักและมีความสนใจในอาชีพการเกษตร
2.๗ สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รให้ ข อรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รได้ ณ โรงเรี ย นวั ด เกาะวั ง ไทร
(กิตติวัฒนาคาร) อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 9 – 11 ตุลาคม พ.ศ.2561 เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
4.๑ สาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ อนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
4.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
4.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
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๕. กำรยื่นใบสมัคร
5.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้ว ยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบี ยนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบสัมภำษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิท ธิ์ เข้าสอบสั มภาษณ์ ภายในวันที่ 12 ตุลำคม 2561 ณ ห้อ ง
ธุรการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร) อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
๗. วิธีกำรคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ยนวัด เกาะวั ง ไทร(กิ ตติ วัฒ นาคาร) จะด าเนิน การสอบปฏิ บัติ ก ารสอบสัม ภาษณ์
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดเกาะวังไทร
(กิตติวัฒนาคาร)
9. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
9.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
9.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้น
บัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบสัมภำษณ์
9.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญ ญาจ้างเป็นลูก จ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่ง ผู้ดู แลศูนย์ การ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
9.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีข้อ
ผูก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารบรรจุ หรื อ ปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ นลู ก จ้ า งประจ า/พนัก งานราชการหรื อ
ข้าราชการ
9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีระหว่าง
ปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ
ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข
และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
9.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

(นายไพชะยนต์ พูนขวัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร
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ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ผู้ดูแลศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ตำมประกำศโรงเรียนวัดเกำะวังไทร(กิตติวัฒนำคำร) ลงวันที่ 8 ตุลำคม 2561
................................................................................
8 ตุลาคม 2561
9 – 11 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
..............................................................................
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เลขที่........./..........

ใบสมัครคัดเลือกผู้ดูแลศูนย์กำรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนวัดเกาะวังไทร(กิตติวัฒนาคาร)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕61

