ประกาศโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
ประกาศ
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป
เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน
……………………………………………………………………..……....................…………..…………….

ด ว ย โรงเรี ย นวั ด ทา ทอง(นิ มมานโกวิ ทพิ ทยา) มี ความประสงค จ ะรั บ สมั ครบุ คคล เพื่ อ สอบ
คัด เลื อกเป
เป น ลู กจา งชั่ ว คราวรายเดื อน ตํา แหนง ครู ผู ส อน วิช าเอกภาษาอั งกฤษ เนื่ องจาก
งจากโรงเรี ย นมี จํา นวน
ครูผูสอนไมครบชั้น และตองการเพิ
เพิ่มผลสัมฤทธิใ์ นกลุมสาระวิชาภาษาตางประเทศ (ภาษาอั
ภาษาอังกฤษ
กฤษ) ทั้งนี้เพื่อใหการ
ดําเนินการคัดเลือกดังกลาว เปน ไปด วยความเรีย บรอยตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหา โรงเรี ยนวั ดทาทอง
(นิมมานโกวิทพิทยา) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป
เปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
๑. ตําแหนงที่ดําเนินการคัดเลือก
ลูกจางชั่วคราวรายเดื
าวรายเดือน
ครูผูสอน วิชาเอกภาษาอั
ภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา อัตราคาจางเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
ขอบขายการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสาระการเรี
นการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ในระดับประถมศึกษา และสสงเสริมการเรี
ก ยนรูของผูเรียนดวยวิธีการทีที่หลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๓) ประสานความรวมมือกับผูปกครองและชุมชน เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. คุณ สมบัติทั่ว ไปของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ
๓) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
๕) ไมเปนผูไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กฎ กก.ค.ศ. กําหนด
๖) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี
๘) ไมเปนกรรมการบริ
รมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
๙) ไมเปนบุคคลลมละลาย
๑๐) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
๑๒) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพรากระทําผิดวินัย
๑๓) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือหนวยงานของรั
ยงานของรัฐ

๓. คุณ สมบัติเฉพาะตําแหนง
๑) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒) มีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิช าเอกภาษาอังกฤษ
๓) มีความรูความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ระดับประถมศึกษา

๔) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบรอย พูดจาไพเราะ ออนหวาน และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
๕) เปนผูมีเจตคติที่ดีตอเด็กและวิชาชีพครู
๔. กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู ป ระสงค จ ะสมั ค รเข า รั บ การคั ด เลื อ ก สามารถขอรั บ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ค รพร อ มเอกสาร
ประกอบการพิจารณาดวยตนเอง ณ โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ตั้งแตวันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2561
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
๕. เงื่อนไขการจาง
๑) จางดวยบัญชีงบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียน อัตราคาจาง เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท
๒) ระยะเวลาการจาง คือ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562
๓) ในการจาง ถือเปนการจางอัตราลูกจางชั่วคราว ไมมีการปรับคาจาง ไมมีขอผูกพันการบรรจุและ
แตงตั้งเปนลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือขาราชการครู สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔) ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง หากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถ ความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่ง
เลิกจางโดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมสี ิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น
๖. เอกสารหลักฐานที่ใชสมัคร
๑) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถายไมเกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปดรับสมัคร และถายในคราวเดียวกัน จํานวน 2 รูป
๒) สําเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนง
ที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปดรับสมัครวันสุดทาย
จํานวน ๑ ฉบับ
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน อยางละ ๑ ฉบับ
๔) สําเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไมตรงกัน) อยางละ ๑ ฉบับ
5) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จํานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใหผูสมัครนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสําเนาเอกสารทุกฉบับใหรับรองสําเนา
ถูกตอง ลงชื่อและวันที่กํากับทุกฉบับ
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสอบคัดเลือก
ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 ตั้งแตเวลา 10.๐๐ น. เปนตนไป ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง
(นิมมานโกวิทพิทยา) ทางเว็บไซตประชาสัมพันธของ สพป.อุตรดิตถ เขต 1 และ ทาง facebook
ชื่อ PRwatthathong uttaradit

๘. เกณฑการตัดสิน
ดําเนินการสอบคัดเลือก ดวยวิธีสอบสัมภาษณ
๙. กําหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบสัมภาษณ
ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป ณ หองพักครู โรงเรียนวัดทาทอง
(นิมมานโกวิทพิทยา)
๑๐. เกณฑการตัดสิน
ผูที่ผานการคัดเลือกจะตองเปนผูที่ไดคะแนน การสอบสัมภาษณไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
๑๑. การประกาศรายชื่อผูผ านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันที่ 19 ตุลาคม
2561 ณ บริเวณอาคารเรียนโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) ทางเว็บไซตประชาสัมพันธของ สพป.
อุตรดิตถ เขต 1 และ ทาง facebook ชื่อ PRwatthathong uttaradit โดยเรียงลําดับผูไดคะแนนจากมากไปหา
นอยตามลําดับ ในกรณีที่ผูผานการคัดเลือกมีคะแนนรวมเทากัน ใหผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกกอนเปนผูที่ได
ลําดับสูงกวา
๑๒. การขึ้นบัญ ชี/การยกเลิกบัญ ชี
โรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) มีการประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือกได
ทั้งนี้ หากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกัน/วิชาเอกเดียวกัน อีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหมแลว
บัญชีผูสอบคัดเลือกไดครั้งนี้เปนอันยกเลิก
๑3. การจัดทําสัญ ญาจาง
โรงเรี ย นวั ดท า ทอง(นิ ม มานโกวิ ทพิ ท ยา) ให ผู ไ ด รั บ การเลื อ กสรรเป น ลู ก จ า งชั่ ว คราวรายเดื อ น
ตําแหนงครูผูสอน สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ รายงานตัวและทําสัญญาจางกับโรงเรียน พรอมรับทราบขอบขาย
การปฏิบัติหนาที่ รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานในหนาที่ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายสมคิด เมืองกอ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทาทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)

หมายเหตุ : เบอรโทรศัพท 0 5549 4360
ผูประสานงาน 08 1280 7530 ครูศศิวรรณ
08 6203 4655 อัมพร

