ประกาศโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี) อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 มีควำมประสงค์ จะดำเนินกำรสรรหำบุคคลเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว (จ้ำงจำกเงินนอก
งบประมำณ งบสนับสนุนจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดนนทบุรี) ทำหน้ำที่ครูผู้สอนวิชำเอกพลศึกษำ จำนวน 1
อัตรำ และวิชำเอกนำฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรำ ดังนั้น อำศัยควำมตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ที่ ศธ 04009/ว 4522 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 และคำสั่ง สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึ ง
ประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอกพลศึกษำ และวิชำเอก
นำฎศิลป์ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสรรหา
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ทำหน้ำที่ครูผู้สอน วิชำเอกพลศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ และวิชำเอก
นำฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรำ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 15,000 บำท/เดือน (มีประกันสังคม)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชำติไทย
2.2 มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ 43 แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดแนบท้ำยประกำศนี้
2.7 ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่พรรคในกำรเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่โทษ สำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ
2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 เป็นผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเอกพลศึกษำ และนำฎศิลป์
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญำตรีตำมที่ ก.ค.ศ กำหนด
3. 3 มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญำตประกอบกำรสอน

4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ
4.1 ทำหน้ำที่ครูผู้สอน
4.2 งำนอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันที่ 16 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 22 ตุลำคม 2561 ติดต่อขอรับใบ
สมัครได้ที่โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) หรือดำวน์โหลดได้ที่เพจfacebook @Bangrakyai.co.th
5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสรรหำ
ผู้สมัครขอ/ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) อำเภอบำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี ในระหว่ำงวันที่ 23 ตุลำคม 2561 ถึงวันที่ 29 ตุลำคม 2561 ในเวลำรำชกำร ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัครสรรหา
6.1 รูปถ่ำย ขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
6.2 สำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล
กำรศึกษำ (Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.3 สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
6.5 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 30 วัน ซึ่ง แสดงว่ำไม่ เป็นโรคที่
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549
(1) โรคเรื้อรังในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่น่ำรังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะติดต่อ
(3) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดสำรเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุรำเรื้อรัง
6.6 หลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ถ้ำมี) จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนำถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีใ นวันรั บสมั ครเมื่ อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถู กต้องแล้ว ผู้สมั ครเข้ ำรับ กำรสรรหำ จะต้องรั บผิด ชอบในกำร
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนในกำรสมั ครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัคร ไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสรรหำ ไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ ตำมที่กำหนด
หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) จะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆภำยหลังมิได้
7. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสรรหา
โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี ) จะดำเนินกำรสรรหำ โดยกำรสัมภำษณ์ ตำมขอบข่ำยภำรกิจที่
กำหนด ในวันที่ 30 ตุลำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ณ โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) โดยได้กำหนด
หัวข้อสัมภำษณ์ในกำรสรรหำ ดังนี้

วัน เดือน ปี

เวลา

30 ตุลำคม 2561

08.30 น.
เป็นต้นไป

หัวข้อสัมภาษณ์
-ประวัติกำรทำงำน
-ประสบกำรณ์ บุคลิกภำพ และกำรวำงตน
-ควำมมีปฏิภำณ ไหวพริบ
-เจตคติต่อควำมเป็นครู
-แฟ้มสะสมผลงำน

8. การจัดลาดับผลการสรรหา
โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) จะนำผลคะแนนจำกกำรสัมภำษณ์สรรหำ มำจัดเรียงลำดับ
คะแนนที่สูงกว่ำตำมลำดับ โดยหำกมีคะแนนเท่ำกัน ให้ถือว่ำผู้มำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่ำ
9. การประกาศผลการสรรหา
โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำ ได้ตำมลำดับคะแนนที่สอบได้
ตำมข้ อ 7 ภำยในวั น ที่ 31 ตุ ล ำคม 2561 ณ โรงเรี ย นวั ด บำงรั ก ใหญ่ ส ำยอั ก ษรศรี และเพจfacebook
@Bangrakyai.co.th ของโรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) โดยเรียงลำดับจำกผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด
ตำมลำดับ
ทั้งนี้ กำรขึ้ นบั ญชีผู้ สอบแข่ งขั นได้ มี ก ำหนดสองปี นั บแต่วั นที่ ประกำศขึ้นบั ญชี ผู้ผ่ ำนกำรสรรหำ
เว้นแต่มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชำ หรือสำขำวิชำเอกเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีกำรสรรได้
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
10. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) อำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2
11. การจัดทาสัญญาจ้าง
11.1 จะทำสัญญำจ้ำง ผู้ที่ได้รับสรรหำ ในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 โดยกำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยำยน 2562 โดยใช้ประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรร
หำ ของโรงเรียนวัดบำงรักใหญ่สำยอักษรศรีเป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำง จึงเป็นหน้ำที่ของผู้ที่ได้รับกำรสรรหำ ที่
จะต้องทรำบประกำศกำรขึ้นบัญชี สำหรับกำรเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตำมลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้
11.2 เมื่อถึงสิ้นปีงบประมำณ (30 กันยำยน 2562) หำกได้ง บประมำณกำรจ้ำงต่อเนื่อง จะดำเนินกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเมื่อผ่ำนกำรประเมินผลปฏิบัติงำนแล้วจึงจัดทำสัญญำต่อเนื่อง
11.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนดในประกำศรับสมัคร จะไม่พิจำรณำจัดจ้ำง
หรือยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนทำหน้ำที่ครูผู้สอน ถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำจ้ำงรำยเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะ
นำไปสู่กำรบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำร/ข้ำรำชกำร หำกผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำน
รำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องดำเนินกำรสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขตำมที่คณะ
กรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงกำหนด
ประกำศ ณ วันที่ 16 ตุลำคม พ.ศ. 2561

(นำยสิทธิชัย โลศิริ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี)

ปฏิทินการสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน
...............................................................
16 – 22 ตุลำคม 2561

ประกำศรับสมัคร

23 – 29 ตุลำคม 2561

รับสมัครสรรหำในเวลำรำชกำร
ณ โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) อำเภอบำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
สอบสัมภำษณ์
ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับสรรหำ

30 ตุลำคม 2561
31 ตุลำคม 2561
1 พฤศจิกำยน 2561

รำยงำนตัวทำสัญญำจ้ำง และเริ่มปฏิบัติงำน
ณ โรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี) อำเภอบำงบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี

ใบสมัครสรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราว (อบจ.)
โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ (สายอักษรศรี)
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------

เลขประจำตัวสอบ
................................

1. ชื่อ …………………………………………….…………….… นำมสกุล ………………………………………….………………..
สัญชำติ ………………………….…… เชื้อชำติ ……………………………….ศำสนำ ………………………..………………
2. เกิดวันที่ ………..…. เดือน………………………..…….พ.ศ….………...…….... อำยุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
3. เกิดที่ตำบล ………………………..………… อำเภอ/เขต ……………….………….จังหวัด ………………………………..
4. เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน ………………………………………………………………….………………………………….
ออก ณ สำนักงำน ……………………………………. เมื่อวันที่ ……….. เดือน …………..……………พ.ศ………..….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………….………… ถนน ………………..……………ตำบล ………………………………….……
อำเภอ/เขต ……………………………………… จังหวัด ………………….………………เบอร์โทร…………………………..
6. สำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำกสถำบัน ……………………..………………………………………ปี พ.ศ……………………
ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ …………….……..…….. วิชำเอก ………………............................……………..
มีคุณวุฒิ ควำมรู้พิเศษคือ ……………………………………………………………………………………………………………..
7. หลักฐำนที่แนบใบสมัคร
สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู
สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว
ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
ทำเนำทะเบียนบ้ำน สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ใบรับรองแพทย์
อื่น ๆ ..............................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครและข้อควำมที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(……………………………………………)
วันที่ …………………………………………….
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
(……….……………………………)
(………/……………………../…………..)

เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ
ขำดคุณสมบัติ เพรำะ
คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(นำงภัทรภร สุขศิริ)
ครู คศ. 1
อนุมัติกำรรับสมัคร
ไม่อนุมัติกำรรับสมัคร
………………………………………
(นำยสิทธิชัย โลศิริ)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนวัดบำงรักใหญ่ (สำยอักษรศรี)
(………/……………………../…………..)

