ประกาศโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอัตราจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
...........................................................................
ด้วย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) จะดาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นอัตรา
จ้าง ตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
(1) ชื่อตาแหน่ง อัตราจ้าง ตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล จานวน 3 อัตรา
(2) ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ให้การดูแล ช่วยเหลือนักเรียนอนุบาล และปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.)
(3) ค่าจ้าง 9,000 บาท/เดือน
(4) ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันทาสัญญา 15 พ.ค. 2561 -31 มีนาคม 2562
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2)มีอายุไม่ต่ากว่า20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4)ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่ เป็ น ผู้ ดารงต าแหน่ งข้าราชการการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื องหรื อเจ้า หน้ าที่ พ รรค
การเมือง
(6)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
(7)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรั ฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน
ท้องถิ่นและจะต้องนาใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ซึ่งออกให้
ไม่เกิน 1 เดือน มายื่นด้วย

2.2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(ก) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ข) เป็นผู้ได้รับวุฒิ ทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป (ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาพ.ศ.
2521) หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ (ถ้ามีวุฒิทางการศึกษาด้านปฐมวัย หรือมี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
(ค) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักเด็กนักเรียน รักงานบริการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และ
อุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ได้
(ง) รับสมัครเฉพาะเพศหญิง
3. การรับสมัคร
3.1วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ป ระสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียน
อนุบาลเคหะบางพลี( ๑๐ปี สปช.) อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม - 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ)
3.2หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1
ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน 2 รูป
(2) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผล
การเรีย น ที่ แสดงว่า เป็ น ผู้ มีวุ ฒิ การศึ กษาตรงกั บ ตาแหน่ ง ที่ ส มั ค ร จ านวนอย่ างละ 1 ฉบั บ โดยจะต้ อ งส าเร็ จ
การศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าว มายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุวันที่ที่ได้รับอนุมัติ การจบหลักสูตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวัน ปิดรับ
สมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
(6) ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส (เฉพาะผู้ ส มั ค รเพศหญิ ง ) ใบเปลี่ ย น
ชื่อ -นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย

4.วิธีการสรรหา
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี
(๑๐ปี สปช.)
7. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) และ
ทางเว็บไซด์ http://www.kp10.ac.th
8. การทาสัญญาจ้าง
(1) ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหามาทาสัญญากับโรงเรียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
(2) หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เอกสารหลักฐานต่างๆ ที่นามาสมัครเป็นเอกสารเท็จ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายไพฑูรย์ คงเทียน)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.)

