ประกาศโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
…………………………………………………………………………………………………………….
ด้วยโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หมู่ที่ 4 ตาบลหาดกรวด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัด
อุตรดิตถ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูผู้สอน จานวน 1
อัตรา ดั้งนั้น อาศัยตามความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ
04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ
512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่ง ครูผู้สอน
สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ค่าตอบแทน 3,500 บาท
ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 2 โรงเรียน ระหว่าง
โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) กับโรงเรียนไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) ดังนี้
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้าน
ภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาในด้านต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ปฏิบตั ิงานพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษ ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการจัดการ
อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ปฏิบัติงานจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
5. ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2535 และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะการกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอืน่ ของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่าว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ อ.ค.ศ. กาหนดให้เป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาขาวิชา หรือกลุ่มวิชาเอก ภาษาอังกฤษ
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร ณ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
หมู่ที่ 4 ตาบลหาดกรวด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 21 – 28 มิถุนายน 2560
ในเวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1. สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา( Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน 1 เดือน
5. การยื่นใบสมัคร
1. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกตอง
และครบถ้วน
2. ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
3. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
4. ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภาย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หมู่ที่ 4 ตาบลหาดกรวด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และ
หน้าเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

7. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการ
สอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา

วิชาที่สอบ

วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ภาค ก
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ความรู้ ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
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8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยได้คะแนน
ประเมินสมรรถนะในแต่ละด้านไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่ที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่
ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน ผู้ที่ได้รับ
หมายเลขประจาตัวผู้สมัครลาดับก่อนหน้าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 และจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
9. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 กาหนดทาสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยจะจ้าง
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็น ระยะเวลา 3 เดือน ส่วนในปีงบประมาณต่อไป เมื่อผลการ
ปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป
9.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้ งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พพนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน พฤษภาคม 2560
(นายกิตตินันท์ แก้วพันยู.)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท)

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2560
................................................................................
20 มิถุนายน 2560
ประกาศรับสมัคร
21 – 28 มิถุนายน 2560
รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00-16.00 น. )
29 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
30 มิถุนายน 2560
สอบข้อเขียนละสอบสัมภาษณ์
3 กรกฎาคม 2560
ประกาศผลการคัดเลือก
4 กรกฎาคม 2560
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

ใบสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ.
โรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หมู่ที่ 4 ตาบลหาดกรวด อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
………………………………………………………….
1. ชื่อ.............................................. นามสกุล..........................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา......................................................
2. เกิดวันที่............... เดือน...........................................พ.ศ. ..................................................................
อายุถึงวันสมัคร....................ปี...........................เดือน..........................วัน........................................................
3. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.............................................จังหวัด......................................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ......................................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..............................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ....................................................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..........................ตาบล.........................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................................
5. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนโรงเรียนวัดวังหมู(นิมมานโกวิท) หมู่ที่ 4 ตาบลหาดกรวด
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ........เดือน………............... พ.ศ………...

