ประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าทางาน
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
-----------------------------------------------------โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพิ่มเติมในตาแหน่ง
1. ครูผู้สอน
2. บุคลากรทางการศึกษา
3. นักการและพนักงาน
ตาแหน่งครูผู้สอน
1. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาไทย
1.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
2. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2.1 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
3. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
3.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
4. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
4.1 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
5. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
5.1 ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และประวัติศาสตร์
6. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
6.1 ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษา
6.2 ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา
7. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระศิลปะ
7.1 ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล
7.2 ครูผู้สอนวิชาดนตรีไทย
7.3 ครูผู้สอนวิชาทัศนศิลป์
7.4 ครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์
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8. ตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
8.1 ครูผู้สอนวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ
8.2 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติของผู้สมัครตาแหน่งครูผู้สอน
-

เพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
มีวุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัคร
มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ในการทางานตามตาแหน่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถไปอบรมในเขตกรุงเทพมหานครได้
ตาแหน่งบุคลากรทางการศึกษา

9. ตาแหน่ง Programmer ฐานข้อมูลสารสนเทศ
- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงานข้อมูล สามารถออกแบบและจัดวางระบบ
ฐานข้อมูลได้
- มีความสามารถด้านการพัฒนา Web Application ด้วยภาษา PHP
- มีความสามารถในการใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล MySQL
- มีความสามารถในการใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax และ jQuery
- มีความสามารถในการใช้งาน Front-end Framework เช่น Bootstrap, Foundation
- มีความสามารถในการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ และนามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
- มีความกระตือรือร้น ขยันอดทน และสามารถทางานเป็นทีมได้
ตาแหน่งนักการและพนักงาน
10. ตาแหน่งพนักงานเบเกอรี่
- เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ทุกสาขาวิชา
- มีความรู้ด้านการทาเบเกอรี่พื้นฐาน
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการ
- มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยาในการปฏิบัติงาน
- มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- สามารถทางานนอกเหนือจากเวลาการทางานปกติได้
- มีประสบการณ์ในการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
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11. ตาแหน่งพนักงานโรงอาหาร
- เพศหญิงหรือเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและรักงานบริการ
- มีความละเอียด รอบคอบ และแม่นยาในการปฏิบัติงาน
- มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- สามารถทางานนอกเหนือจากเวลาการทางานปกติได้
- มีประสบการณ์ในการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
12. ตาแหน่งพนักงานดูแลการจราจรภายในโรงเรียน
- เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหาร)
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
- ต้องไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด
- มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกต
- มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ
- มีประสบการณ์ในการทางานในสายงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
กาหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

กาหนดการสอบข้อเขียน

วันที่ 7 มีนาคม 2561

สถานที่รับและยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับและยื่นเอกสารการสมัครงานได้ที่ ห้องธุรการ –
การเงิน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ในวันและเวลาราชการ หรือผู้สมัครสามารถกรอกรายละเอียด
การสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน คือ www.mcp.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่าย
บุคลากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5325-2565 ต่อ 701
หมายเหตุ :

1. ตาแหน่งนักการ และพนักงาน ทางโรงเรียนจะประสานมาสอบตามวัน เวลาที่เหมาะสม
2. ในการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โรงเรียนจะติดต่อกลับไปเป็นรายบุคคล
3. ท่านที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตลอดเวลา แม้จะไม่อยู่ในช่วงเวลาของการจัดสอบ
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เอกสารประกอบการสมัคร
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาใบปริญญาบัตร / ใบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาเนาใบรับรองผลทางการศึกษา
สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ตาแหน่งครู)
สาเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(เฉพาะเพศชาย)
รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางาน(ถ้ามี)
สาเนาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (นามาวันสอบสัมภาษณ์)
ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2561

(ภราดาศุภนันท์ ขันธปรีชา)
ผู้อานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม
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