ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
เรื่ อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาลูกชั่วคราว (ครู ผู้สอน)
……………………………..
ด้วยโรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต ๑
จะดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ สรรหำลูกจ้ำงชัว่ ครำว (ครู ผสู ้ อน) จำนวน ๑ อัตรำ
อำศัยอำนำจตำมหนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙
ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๙ เรื่ องแนวทำงกำรบริ หำรอัตรำกำลังลูกจ้ำงชัว่ ครำวที่จำ้ งจำกเงินงบประมำณ
รำยจ่ำยและหลักเกณฑ์และวิธีสรรหำลูกจ้ำงชัว่ ครำวที่จำ้ งจำกเงินงบประมำณ/นอกงบประมำณรำยจ่ำย
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนั้น จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพือ่ สรรหำลูกจ้ำงชัว่ ครำว (ครู ผสู ้ อน) ปฏิบตั ิหน้ำที่ทโี่ รงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์ จำนวน ๑ อัตรำจ้ำง
๑. ตาแหน่ งที่ดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้ างเป็ นลูกจ้ างชั่วคราว ครู ผู้สอน (งบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้ า จังหวัดสมุทรปราการ ๓
๑.๑ วิชำเอก นำฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรำ
๑.๒ อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท (หนึ่งหมื่นห้ำพันบำทถ้วน)
๒. ขอบข่ ายงานที่จะปฏิบัติ
- เป็ นครู ผสู ้ อนวิชำนำฏศิลป์ ระดับชั้นอนุบำล – ชั้นมัธยมศึกษำปี ที่ ๓
- สำมำรถฝึ กซ้อมนำฏศิลป์ ในกิจกรรมต่ำงๆได้
- สำมำรถปฏิบตั ิงำนอื่นๆที่ผบู ้ งั คับบัญชำมอบหมำย
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๓.๑ เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติทวั่ ไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
๓.๒ เป็ นผูไ้ ด้รับวุฒิปริ ญญำตรี ทำงกำรศึกษำ หรื อปริ ญญำตรี สำขำอื่น ตำมที่ก.ค./ก.ค.ศ กำหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง และตรงตำมวิชำเอก กลุ่มวิชำหรื อทำงวิชำเอกนำฏศิลป์ (รำยละเอียดแนบท้ำยตำม
ประกำศ)
๓.๓ เป็ นผูม้ ีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้หรื อมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกได้

๓.๔ ไม่เป็ นพระภิกษุ หรื อสำมเณร นักพรต นักบวช
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการสรรหา
ผูป้ ระสงค์จะเข้ำรับกำรคัดเลือก สำมำรถขอรับ/โหลดใบสมัครที่ http://wyt.ac.th/ และยืน่ ใบสมัคร
ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรกำร โรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์ ในระหว่ำงวันที่ ๒๒ – ๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑
เวลำ ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
๕. เอกสาร และหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้ องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๕.๑ สำเนำปริ ญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำวิทยำลัยอนุมตั ิแล้ว และใบรำยงำนผลกำรศึกษำ

(Transcript) ซึ่งแสดงสำขำวิชำที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง

จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๒ สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรื อ
ใบอนุญำตปฏิบตั ิกำรสอน พร้อมฉบับจริ ง

จำนวน ๓ ฉบับ

๕.๓ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริ ง

จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๔ สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริ ง

จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๕ หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ (ถ้ำมี)

จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๖ รู ปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน)

จำนวน ๑ ฉบับ

๕.๗ ใบรับรองแพทย์

จำนวน ๑ ฉบับ

๖. การยื่นใบสมัคร
๖.๑ ผูส้ มัครสำมำรถยืน่ ใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๖.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณี ยไ์ ว้
ในใบสมัคร
๖.๓ ผูส้ มัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อย
๗. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ารับการสรรหา
ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกภำยในวันที่ ๒๘มกรำคม ๒๕๖๑ ณ ห้องธุรกำรโรงเรี ยน
วัดโยธินประดิษฐ์และทำง http://wyt.ac.th/ (หลัง๑๖.๓๐ น. เป็ นต้นไป)
๘. วิธีการสรรหา
ทดสอบกำรปฏิบตั ิ และสอบสัมภำษณ์

๙. วัน เวลา และสถานที่เข้ ารับการสรรหา
โรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์ จะดำเนินกำรทดสอบกำรปฏิบตั ิงำนและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ ๒๙
มกรำคม ๒๕๖๑ เวลำ ๐๙.00 น. เป็ นต้นไป สถำนที่สรรหำ อำคำรเปี่ ยมสุขชั้น ๒ ห้องประชุมรุ่ งโรจน์
โรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์
๑๐. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสรรหา
๑๐.๑ จะประกำศชื่อผูไ้ ด้เรี ยงตำมลำดับจำกผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงลงมำ ภำยในวันที่ ๓๐ มกรำคม
๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรุ่ งโรจน์ รร.วัดโยธินประดิษฐ์ และทำง http://wyt.ac.th/ (หลัง๑๖.๓๐ น. เป็ นต้นไป)
หลังนับตั้งแต่ประกำศผลกำรสรรหำ แต่หำกมีกำรสรรหำในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผไู ้ ด้รับกำรสรรหำ
ครั้งก่อนเป็ นอันยกเลิกตั้งแต่วนั ประกำศผลกำรสรรหำครั้งใหม่และผูไ้ ด้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้น
บัญชีในกรณี ใดกรณี หนึ่งดังนี้
(๑) ผูน้ ้ นั ได้รับกำรจ้ำงตำมตำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผูน้ ้ นั ขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง
(๓) ผูน้ ้ นั ไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมกำหนด
รายละเอียดตาแหน่ งและกลุ่มสาระสาขาวิชาเอกที่รับสมัคร ลูกจ้ างชั่วคราว ครู ผู้สอน (แนบท้ าย
ประกาศโรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑)
๑.๑ นำฏศิลป์ ไทย
๑.๒ นำฏศิลป์ ไทยศึกษำ
...........................................
ปฏิทินการดาเนินการสรรหาลูกจ้ างชั่วคราว (ครูผู้สอน)
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์
สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑

- ประกำศรับสมัคร

วันที่ ๒๒-๒๗ มกรำคม ๒๕๖๑

- รับสมัคร

วันที่ ๒๘ มกรำคม ๒๕๖๑(หลัง๑๖.๓๐ เป็ นต้นไป)

- ประกำศรำยชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ำรับกำรสรรหำ

วันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๑( (หลัง๑๖.๓๐ เป็ นต้นไป)

- ดำเนินกำรสรรหำ

วันที่ ๓๐ มกรำคม ๒๕๖๑( (หลัง๑๖.๓๐ เป็ นต้นไป)

- ประกำศผลกำรสรรหำ

วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑

- รำยงำนตัว/ทำสัญญำจ้ำง

วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑

- เริ่ มปฏิบตั ิงำน

๑๑. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผูผ้ ำ่ นกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๑.๑ กำหนดเวลำกำรดำเนินกำรจัดทำสัญญำจ้ำง
- วันที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ทำสัญญำจ้ำง เวลำ ๐๙.๐๐ ณ โรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์
- วันที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่ มปฏิบตั ิงำน
๑๑.๒ กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผผู ้ ำ่ นกำรสอนคัดเลือกเป็ น
หนังสือเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็ นลูกจ้ำงชัว่ ครำวรำยเดือนตำแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรกและให้มำ
รำยตัวตำมวันเวลำที่กำหนดจึงเป็ นหน้ำที่ของผูส้ มัครที่ตอ้ งรับทรำบตำมประกำศรำยชื่อ
๑๑.๓ ผูไ้ ด้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำงเป็ นครู รำยเดือนตำแหน่งครู ผสู ้ อนต้องไปรำยงำนตัวเพือ่ จัดทำสัญญำ
จ้ำงครู รำยเดือนตำมกำหนดถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อและกำรขึ้น
บัญชีผผู ้ ำ่ นกำรคัดเลือกเป็ นกำรเฉพำะรำย
๑๑.๔ กำรจ้ำงครู รำยเดือนนี้ไม่มีขอ้ ผูกผันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็ น
ลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรื อรำชกำร
๑๑.๕ ผูไ้ ด้รับกำรจ้ำงปฏิบตั ิหน้ำที่ดงั กล่ำว ในกรณี ระหว่ำงปี งบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำเป็ นผู ้
กำหนด หรื อมีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม ผูม้ ีอำนำจในกำรจ้ำง อำจสัง่ เลิกจ้ำง โดยไม่
ต้องแจ้งให้ผรู ้ ับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ้นสุด ผูส้ มัครเข้ำรับกำรสรรหำ หรื อบุคคล หรื อบุคคลอื่น
จะคัดค้ำนไม่ได้ไม่วำ่ กรณี ใดๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทัว่ กัน
ประกำศ ณ วันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๑
ลงชื่อ.....................................................
(นำยจิระพงศ์ ศุภศรี )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยนวัดโยธินประดิษฐ์

โทรศัพท์ ๐๒-๑๗๓๗๑๙๗

ใบสมัครครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรปรำกำร เขต 1
ชื่อ -นำมสกุล......................................................................................วัน เดือน ปีเกิด.........................อำยุ............ปี
เชื่อชำติ.......................สัญชำติ........................ศำสนำ................................สถำนภำพ.........................เพศ................
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน
เลขที่...............ซอย.........................ถนน....................แขวง/ตำบล............................เขต/อำเภอ...............................
จังหวัด..............................................................เบอร์โทรศัพท์....................................................................................
ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้
เลขที่...............ซอย.........................ถนน......................แขวง/ตำบล..........................เขต/อำเภอ..............................
จังหวัด.............................................................เบอร์โทรศัพท์.....................................................................................
กำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ...................................สถำบัน...................................................จำกปี.................ถึงปี........................
วุฒิกำรศึกษำ.......................................คณะ..............................................สำขำวิชำ..................................................
เกรดเฉลี่ย...................................................................................................................................................................
ประสบกำรณ์ทำงำน
สถำนที่
ระยะเวลำ
เริ่ม
ถึง
ทำงำน

ตำแหน่งงำน ลักษณะงำน

เงินเดือน

งำนหลัก

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมดังกล่ำวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นจริงทุกประกำร หลังจำกโรงเรียนจ้ำงข้ำพเจ้ำ
มำทำงำนแล้วปรำกฏว่ำ ข้อควำมในใบสมัครงำนตำมเอกสำรที่นำมำแสดงหรือรำยละเอียดที่ให้ไว้เป็นควำมจริง
เอกสำรที่นำมำสมัคร
 วุฒิกำรศึกษำ
 บัตรประชำชน
 ทะเบียนบ้ำน
 รูปถ่ำย 1 นิ้วครึ่ง
 ใบประกอบวิชำชีพครู  ใบรับรองแพทย์

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับสมัคร…………………………………………………………

ลงชื่อ

ผู้สมัคร

(....................................................)
........./................../............

