ประกาศโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)
*****************************
ด้วยโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีมีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (งบ อบจ.) ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน
๑ อัตรา อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม คำสั่งที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยใช้
เงินนอกงบประมาณ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้างวิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึง่ หมื่นห้าพันบาทถ้วน) มีสวัสดิการประกันสังคม
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมีหรือที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๓ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักการสอน
๒.๔ มีความใฝ่รู้ มีความรับผิดชอบสูง อดทน เสียสละ และทุ่มเทในหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓. วัน เวลา และสถานที่วันรับสมัคร และวันสอบคัดเลือก
๓.๑ รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคคล
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง” โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๑-๑๘๒๕ ต่อ ๑๐๓
๓.๒ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ www.pathumnun.ac.th
๓.๓ สอบคัดเลือก ทดสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๔ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๕. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
๕.๑ การสอบภาคทฤษฎี (๕๐ คะแนน)
๕.๒ ทดสอบความสามารถในการปฏิบัติสอน (๓๐ คะแนน)
๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ (๒๐ คะแนน)

-๒ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก ต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การตัดสินของคณะกรรมการถือ
เป็นที่สิ้นสุดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้
๖. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๖.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
- วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๖.๒ การจ้ า งลู ก จ้ างชั่ ว คราวตำแหน่ ง ครู ผู้ ส อน ไม่ มี ข้ อ ผู ก พั น ต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะนำไปสู่ ก ารบรรจุ ห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๖.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสำเนียง ดลสอาด)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนีบำรุง”

เลขที่สมัคร ........./๒๕๖๔
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนปทุมธานี “นันทมุนบี ำรุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๔. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล.......................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ...................................................
๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
เอกสารและหลักฐาน(สำหรับเจ้าหน้าที่)
 สำเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (ลายมือชือ่ )...................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ยื่นใบสมัคร วันที่.............เดือน...........พ.ศ.......
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 ใบรับรองแพทย์
*เอกสารสำเนาทุกอย่างพร้อมฉบับจริง
………………………………………… เจ้าหน้าที่รับสมัคร

