ประกาศโรงเรียนสุพรรณภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
***********************************************
ด้วยโรงเรียนสุพรรณภูมิ จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็น พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฯ เข้ารับการคัดเลือกดังนี้
๑.ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ค่าจ้าง 7,๐๐๐ บาท จานวน 3 อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖)ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๗)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าม.6 ถึง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ระหว่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 13 พฤศจิกายน
พ.ศ.๒๕๖3

๓.๒ เอกสารและหลักฐาน

๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จานวน ๒ รูป)
(๒) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ พร้อมถ่ายสาเนา จานวน
อย่างละ ๑ ฉบับ ในกรณีไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ มายื่นแทนได้
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสาเนา
จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนา อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี)
(๖) ใบรับรองแพทย์ต้องเป็นแพทย์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และ http://www.suphannapoom.com และ Facebook
ประชาสัมพันธ์ สุพรรณภูมิ
๕. วิธีการคัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือก สัมภาษณ์ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้
๖. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะดาเนินการคัดเลือกตามตารางสอบดังนี้
วันที่

เวลาสอบ

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

17 พฤศจิกายน ๒๕๖3

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐น.

สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องบริหารงานบุคคล รร.สุพรรณภูมิ

๕๐ คะแนน

๗. เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก

๗. เกณฑ์การตัดสินผู้ได้รับการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือก จากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย
๘. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖3 ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และ http://www.suphannapoom.com และ Facebook ประชาสัมพันธ์
สุพรรณภูมิ โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามลาดับ
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
๙.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
พี่ เ ลี้ ย งเด็ ก อนุ บ าล โรงเรี ย นสุ พ รรณภู มิ โดยท าสั ญ ญาจ้ า ง ในวั น ที่ 30 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕๖3
เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๙.๒ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณี โดย
ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นายสุรพล รุ่งวิริยะวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐๘-๑๙๔๔-๕๖๐๘
บริหารงานบุคคล
โรงเรียนสุพรรณภูมิ

กาหนดการสอบคัดเลือก
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖3
โรงเรียนสุพรรณภูมิ

วันที่
9 - 13 พฤศจิกายน ๒๕๖3

กาหนดการสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล ปีการศึกษา ๒๕๖3
เวลา
วิชาที่สอบ

16 พฤศจิกายน ๒๕๖3

๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
09.๐๐ น.

๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖3

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

รับสมัครสอบ ณ ห้องบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิ์สอบคัดเลือก
สัมภาษณ์
บริหารงานบุคคล

ผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย
๑7 พฤศจิกายน ๒๕๖3
30 พฤศจิกายน ๒๕๖3

13.00
09.๐๐ น.

1 ธันวาคม 2563

07.00น. - 16.30น.

คะแนนเต็ม

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
ทาสัญญาจ้าง พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล
ปฏิบัติหน้าที่ ตามสัญญาจ้าง

50 คะแนน

