ประกาศโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน
*************************
ด้วยโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตาแหน่ง ครู ผู้สอน
เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน จานวน 2 อัตรา โดยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข การสรรหา
และคัดเลือกบุคลากรตาแหน่ง ครูผู้สอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
จึ ง ประกาศรั บ สมั ครบุ ค คลเพื่ อ การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค ลากร ต าแหน่ ง ครู ผู้ ส อน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน จานวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เงินพิเศษ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน )เฉพาะ
เดือนที่มีการเรียนการสอนพิเศษ
1.1 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
1.2 วิชาเอกหรือกลุ่มวิชา จานวน 4 อัตรา ดังนี้
- สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ากว่า 25 – 35 ปี
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

2 อัตรา

- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัตรเฉพาะตาแหน่ง
- มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชาหรือวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ส ภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สาเร็จการศึกษา
- เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่ง พระราชบัญ ญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
- ยินดีปรับตัวตามวัฒนธรรมองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน
- มีความตั้งใจที่จะประกอบอาชีพครู รักและศรัทธาในวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
3.1 ห้องแนะแนว โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
3.2 ระหว่างวันที่ 4-15 มิถุนายน 2561
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนัง สือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) 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 รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวช
กรรมออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
4.8 สาเนาสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก (ถ้ามี) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกากับ
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. วิธีการคัดเลือก
โดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนจากผู้บริหารกาหนดให้/สอบสัมภาษณ์
7. กาหนดวันสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
สอบปฏิบตั ิการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา
8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2561
9. กรณีเข้ามาทาการสอนในโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา จะต้องอยู่ประจาโรงเรียนไม่น้อ ย
กว่า 2 ปีบริบูรณ์

เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัค ร พร้ อมทั้ง ยื่นหลั กฐานในการสมัค รให้ถู กต้องครบถ้ วนในกรณีที่ มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้
นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

นางสารี สุพรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา

ปฏิทินการการสรรหาคัดเลือกบุคลากร
ตาแหน่งครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
********************************
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
ดาเนินการสรรหา
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก
ทาสัญญา
เริ่มปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 4 มิถุนายน 2561
วันที่ 4-15 มิถุนายน 2561
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
วันที่ 21 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561
วันที่ 25 มิถุนายน 2561

......................................................................................
*** หมายเหตุ เวลา วัน เดือน ปี อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

