ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์
*****************************
ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/
๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และ
วิธีการบริหารงานบุคคล/ ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมประกันสังคม
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่ น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็ นผู้มี ใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ ครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ ง พระราชบัญ ญัติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ ๙- ๑๕ เดือน ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวันที่ ๙-๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัครที่ห้องบุคคลและธุรการ และวันที่ ๑๑- ๑๕ เดือน
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัครที่ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕ ต่อ ๑๐๓ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

-๒๔.๔
๔.๕
๔.๖
๔.๗

สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
www. pathumnun.ac.th และห้องประชาสัมพันธ์ สอบถามเพิ่มเติม ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕ ต่อ ๑๐๓
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง” จะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนปทุมธานี
“นันทมุนีบารุง”
๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๙.๒ การจ้ างลู กจ้ า งชั่ว คราวตาแหน่ ง ครู ผู้ สอน ไม่ มีข้ อ ผู กพั น ต่อ เนื่อ งที่จ ะน าไปสู่ก ารบรรจุ ห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีง บประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(นายวิสูตร คานวนศักดิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

เลขที่สมัคร ........./๒๕๖๓
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ารุง” สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔
………………………………………………………….
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. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบารุง”

เอกสารและหลักฐาน(สาหรับเจ้าหน้าที่)
 สาเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์

(ลายมือชื่อ)..........................................................ผู้สมัคร
(...........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่.............เดือน...........พ.ศ................

………………………………………… เจ้าหน้าที่รับสมัคร

