ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564
---------------------------------------ด้วย โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ตาบลวังตะกอ อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครู
อัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 3 อัตรา
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
- ปฏิบัติงานในตาแหน่งครูผู้สอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ค่าจ้าง 8,500 บาท / เดือน
1.4 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑ ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป ประเมินผลการปฏิบัติงานราย 6 เดือน
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 20 - 45 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
(6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(1) สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
(3) มีใบประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น.- 15.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
(ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรูปด้วย)
(2) สาเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร จานวน 2 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 2 ฉบับ
(4) สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 2 ฉบับ
(5) ใบผ่านงาน จานวน 2 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์ จานวน 1 ฉบับ
(5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อม
สาเนา จานวน 2 ฉบับ
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ทาง http://www.kng.ac.th โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
จะทาการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และการปฏิบัติ
6. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ณ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
7. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนน
ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ทาง http://www.kng.ac.th โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 ผู้ผ่านการประเมินลาดับที่ 1 , 2 และ 3 จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่
30 พฤศจิกายน 2563
8.2 การจั ดทาสัญญาจ้ างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อการคัดเลือก และให้มารายงานตัว
ตามวัน เวลา ที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลู กจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้าง ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
8.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นางสาวภนิดา นพชานาญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน

ใบสมัครสอบแข่งขันเพื่อสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง............................................................
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
..................................................

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
เลขที.่ ........../...........
ด้วยข้าพเจ้าประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมหลักฐานเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ - นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................................
สัญชาติ ........................................... เชื้อชาติ .......................................... ศาสนา ..................................................
2. เกิดวันที่ ............. เดือน ............................... พ.ศ. .................. อายุ.................ปี................เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน .........................................................ออกให้ ณ สานักงาน ......................................
................................................................... เมื่อวันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ........................
หมดอายุวันที่ ..................... เดือน........................................ พ.ศ. ...........................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ....................... หมู่ที่ .............. ถนน .................................. ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต ......................................... จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์.......................................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน ........................................................... เบอร์มือถือ ....................................................................
5. สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่า
6. ชื่อ-สกุลสามี/ภรรยา................................................................... อาชีพ ..................................................................
7. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร .............................................................. สาขาวิชา ............................................................
สาเร็จจากสถานศึกษาชื่อ ........................................................................................................................................
ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .................... วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ .............................................................
ความรู้ความสามารถพิเศษคือ ..................................................................................................................................
8. ได้แนบหลักฐานต่าง ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร รวม ..................... ฉบับ คือ
{ } สาเนาปริญญาบัตร/วุฒิบัตร
{ } สาเนาใบระเบียนผลการศึกษา (Transcript) { } สาเนาทะเบียนสมรส
{ } สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน { } สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
{ } ใบรับรองแพทย์
{ } สาเนาทะเบียนบ้าน { } สาเนาใบสาคัญเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล { } รูปถ่าย { } อื่นๆ ระบุ .........................
ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า มีคุณสมบัติด้านอื่นครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร พร้อมแนบหลักฐานครบถ้วน
ข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าวไม่เป็นความจริงจะไม่เรียกสิทธิ์ใดๆ
(ลายมือชื่อ).............................................................ผู้สมัครสอบ
(...........................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...............
สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่ง ของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
{ } มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
{ } ไม่มีสิทธิ์
เพราะ........................................................................................
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
............/...................../............

