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ประกาศโรงเรียนบ้านวังจรเข้
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน
………………………………………………
ด้วยโรงเรียนบ้านวังจรเข้ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสมุทรสาคร มีความ
ประสงค์จะรับสมัครครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา เนื่องจากโรงเรียนไม่มีบุคลากรที่มีความสามารถ
ในการสอนวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ซึ่งในการทากิจกรรมของโรงเรียนทุกครั้ง จะต้องดาเนินการจ้างเหมา
เพื่อฝึกซ้อม ทาให้เสียงบประมาณสูงกว่าการจ้างครูผู้สอนรายเดือน โรงเรียนจึงมีความจาเป็นต้องการบุคลากรที่
มีความสามารถด้านงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ จึงขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูผู้สอน (ศิลปะ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา
อัตราว่าง
จานวน
1
อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ
8,000
บาท
สาขาวิชาเอกที่เกี่ยวข้องด้านศิลปะ
ระยะเวลาสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณ สมบัติ ทั่วไป (หมวด 1 ข้อ 8 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยพนักงานราชการ พ.ศ.
2547)
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไ ร้ ค วามสามารถหรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง อัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1) ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าระดับชั้นปริญญาตรี
2) วิชาเอกศิลปะ , ออกแบบนิเทศศิลป์ , ดนตรีสากล , นาฏศิลป์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

-23. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านวังจรเข้ หมู่ 5
ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 กันยายน 2561 ในเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้วโดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(3) ใบประกาศวิชาชีพครู (ถ้ามี) พร้อมถ่ายสาเนา จานวน 1 ฉบับ
(4) บัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(6) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาจากสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน,
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมถ่ายสาเนา
จานวน 1 ฉบับ
3.3 การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ นผู้ มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และหากปรากฏภายหลังว่า
ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการเข้าดารงตาแหน่งข้อใดก็ตาม ผู้นั้นต้องหยุดปฏิบัติหน้ าที่และ
พ้นจากการดารงตาแหน่งทันที โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องผลประโยชน์อื่นใดจากทางโรงเรียนทั้งสิ้น
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า สอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่ 25 กั น ยายน 2561 ณ ห้ อ งธุ ร การ
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
5. วิธีการคัดเลือก สอบปฏิบัติการสอน สอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จะสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 27 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านวังจรเข้ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรร ในวันที่ 27 กันยายน 2561
เวลา 15.30 น. ณ โรงเรียนบ้านวังจรเข้ ตาบลหลักสาม อาเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
7. การจัดทาสัญญาจ้าง
การจัดจ้างจะเป็นไปตามประกาศของโรงเรียนบ้านวังจรเข้ โดยผู้ที่ได้รับการเลือกสรรจะต้องทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน กับโรงเรียนบ้านวังจรเข้ ในวันที่ 28 กันยายน 2560 และการจ้างนี้
ถือเป็ น อัตราจ้ างลู กจ้ างชั่ว คราว และไม่มีข้ อผู ก พันที่จ ะน าไปสู่ การบรรจุ หรือปรับเปลี่ ยนสถานภาพเป็ น
ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ

-3ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสมัครสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ และองค์กรกลางกาหนดตามลาดับ
ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561

(นางสาวภิญญาพัชญ์ เกตุคชา)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านวังจรเข้

