ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(นิวนามทองอุปถัมภ์ 1)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
………………………………..
ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(นิวนามทองอุปถัมภ์ 1) สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 มี ความประสงค์ รั บ สมั ครบุ คคลเพื่ อเป็ น ลู ก จ้างชั่ ว คราวปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รูผู้ ส อน จ านวน 1 อั ต รา
ดั งนั้ น อาศั ย อ านาจตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ 04009/ว629
ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่
28 กัน ยายน พ.ศ. 2559 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับ ลูกจ้ างชั่ว คราว จึงประกาศรับสมัครคัด เลื อกบุคคลเพื่ อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาปฐมวัย(จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
2.3 เป็นผู้ที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
2.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการครุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย (นิวนามทองอุปถัมภ์ 1)
ตาบลทุ่งน้อย อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องมายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

-๒–
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(นิวนามทองอุปถัมภ์ 1) จะทาการทดสอบความรู้ ความสามารถ โดยการสอบสอน
และสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย
ตาบลทุ่งน้อย อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
8. ประกาศผล
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิได้รับการจ้างตามลาดับที่
โดยการประกาศผลการคัดเลือกจะเรียงตามลาดับคะแนนรวมจากสูงสุดมาตามลาดับ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลงชื่อ
(นางสิริภา เกิดลาภ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคล
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งน้อย(นิวนามทองอุปถัมภ์ 1) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
...........................................................
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

ประกาศรับสมัคร

วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562

รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.00 น.)

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก

