ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร
ดวยโรงเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๓๙ มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอก
คอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๕(๓) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ ก.ค.
๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๕๑๒/
๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว หลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน
วิชาเอกคอมพิวเตอร ดังนี้
๑. ตําแหนงทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร จํานวน ๑ อัตรา
2. อัตราคาจาง เดือนละ 9,000 บาท
3. ระยะเวลาการจาง นับตั้งแตวันที่ทําสัญญาจาง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
4. ขอบขายภารกิจและหนาที่การปฏิบัติงาน
5. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข
(4) ไมเปนผูด ํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น
(5) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ในกฎหมายองคกรวิชาชีพครู
(6) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

(7) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(8) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(9) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(10) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ
(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะการกระทําผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(12) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานใน
หนวยงานของรัฐ
(13) ไมเปนพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
(1) เปนผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร
(2) หรือตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงครูผูชวย
(3) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผูประสงคจะสมัครสอบ ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง ที่โรงเรียน นครชุม
พิทยา รัชมังคลาภิเษก ตั้งแตวันที่ 26 – 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ไมเวนวันหยุดราชการ
7. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ
7.1 รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
7.2 ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
7.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอนในสถานศึกษา พรอม
ฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
7.4 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
7.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ
ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
7.6 หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี)
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืน
ใหทันทีในวันรับสมัคร เมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว
ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาด

คุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จะไม
พิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ http://www.npr.ac.th
8. วิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน
ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้
วัน
6 พฤศจิกายน 2561

เวลา

วิชาที่สอบ

๐๙.๐๐ น. – 12.00 น ความรูความสามารถ
- ความรู ความสามารถทั่วไป
- ความรูความสามารถทางวิชาชีพครู
ความเหมาะสมกับตําแหนง
-ประเมินความเหมาะสมของบุคคล
(สัมภาษณ)

คะแนนเต็ม
50
50

9. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือเปนผูผานการคัดเลือก จะตองผานการคัดเลือกภาคความรูความสามารถ และ
ความเหมาะสมกับตําแหนง ตองไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 50 ของแตละภาค และรวมกันทุกภาคตองไมนอย
กวารอยละ 60 โดยจะเรียงลําดับที่จากผูคัดเลือกไดคะแนนรวมจากมากไปหานอย ในกรณีที่ผูคัดเลือกได
คะแนนรวมเทากัน ใหผูที่คัดเลือกไดคะแนนภาคความรูความสามารถมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา หาก
ไดคะแนนภาคความรูความสามารถเทากันอีกใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนง มากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถายังไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงเทากันอีก ใหผูที่ไดเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูที่อยู
ลําดับที่สูงกวา การตัดสินถือเปนเด็ดขาด จะเรียกรองสิทธิใด ๆ มิได
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก โดยเรียงลําดับจากผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด
ตามลําดับ ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และ/หรือ
http://www.npr.ac.th
11. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง
11.๑ จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่
ครูผูสอนเรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินลําดับที่ ๑ จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง ใน
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
สําหรับการเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน
การเรียกตัวมาทําสัญญาการจาง

๑๐.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจาง ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาว
จะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย
๑๐.3 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูคอมพิวเตอร ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสู
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ หากผูใดประสงคจะ
บรรจุเปนพนักงานราชการ หรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) และองคกรกลางกําหนด
ตามลําดับ
๑๐.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหาก
ปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม ผูมีอํานาจ
ในการจาง อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ใดๆ ทั้งสิ้น
๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดคานไมไดไมวากรณีใด ๆ
ประกาศ ณ วันที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชัว่ คราว
ตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร
................................................................................
1. ความรูความสามารถ (คะแนน 50 คะแนน)
- ความรู ความสามารถทั่วไป
- ความรูความสามารถทางวิชาชีพครู
2. ความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนน 50 คะแนน)
ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ) โดยประเมินจาก
- พิจารณาจากประวัติสวนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากบุคลิกภาพ ทวงทีวาจา (10 คะแนน)
- พิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)
- พิจารณาจากเจตคดี อุดมการณ (10 คะแนน)

วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร
...............................................................
25 ตุลาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

26 – 31 ตุลาคม 2561

รับสมัครสอบคัดเลือก
เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ไมเวนวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

2 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

6 พฤศจิกายน 2561

สอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ

8 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก

12 พฤศจิกายน 2561

รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

วาที่รอยตรี
(ประสพโชค โพธิ์ทอง)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

1.ผูส มัครจะตองกรอกใบสมัครดวยาย
มือ ของตนเอง และลงลายมือชื่อตอ
หนาเจาหนาทีร่ ับสมัคร
2.กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ
หลักฐานตางๆ ใหครบถวน ถูกตอง
และรับรองสําเนาเอกสารทุกแผน
(เขียนตัวบรรจงดวยปากกาลูกลื่น)

เลขที่สมัคร.............
ติดรูปถาย

ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว
ตําแหนงครูผูสอน วิชาเอกคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................................................
สัญชาติ................................................เชื้อชาติ.............................................ศาสนา.............................................
2. เกิดวันที่..........เดือน..........................พ.ศ. ...............อายุ...........ป............เดือน(นับถึงวันรับสมัครวันสุดทาย)
2.1 บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
วันออกบัตร.......................................
วันบัตรหมดอายุ....................................................
3. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...............หมูที่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................
ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต…………………..………………จังหวัด...........................................
รหัสไปรษณีย...................................โทรศัพท....................................โทรศัพทมือถือ.............................................
4. สําเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด......................................................สาขาวิชา...........................................................
สถาบันการศึกษา.................................................................เมื่อวันที่........เดือน..............................พ.ศ................
มีความรูความสามารถพิเศษ..................................................................................................................................
5. หลักฐานประกอบการสมัครโดยผูสมัครตองลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง แนบพรอมกับใบสมัคร
5.1 หลักฐานประกอบการสมัครทั่วไป จํานวน.............แผน ประกอบดวย
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย
 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถามี)

 สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript)
 สําเนาทะเบียนบาน
 สําเนาทะเบียนสมรส/ใบสําคัญการสมรส (ถามี)
 อื่น ๆ ถามี (ระบุ)……………………………………….

5.2 กรณีที่ 1 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภา
ออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน จํานวน.............แผน
5.2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เลขที่.............................................................
ออกให ณ วันที่.........เดือน............................พ.ศ............ ใชไดจนถึงวันที่........เดือน....................... พ.ศ.............
5.2.2 หลักฐานอื่น หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติ
หนาที่สอน
 ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน เลขที่..................................................................................................
ใหไว ณ วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............ใชไดจนถึงวันที่.........เดือน........................ พ.ศ.................
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 หนังสือรับรองสิทธิ ใหไว ณ วันที่..........เดือน.............................. พ.ศ................ครบ 60 วัน
นับตั้งแตวันออกวันที่.........เดือน................................. พ.ศ.......................
 หนังสืออนุญาตใหประกอบวิชาชีพครูโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาขาดแคลน
ใหไว ณ วันที่..............เดือน................................. พ.ศ........................ครบ 90 วันนับตั้งแตวันออก
วันที่..............เดือน................................. พ.ศ........................
5.2 กรณีที่ 2 ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูที่คุรุ
สภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน จํานวน.............แผน
 ไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอื่น หลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน
 แบบขออนุญาตใหประกอบวิชาชีพโดยไมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(หากขาพเจายื่นหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิ์สอบแขงขันครั้งนี้)
ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม และมีคุณสมบัติดานอื่นครบถวน
ตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริง ทุกประการ หากไมเปนความจริง ใหถือวา
ขาพเจาไมมีสิทธิสอบแขงขันครั้งนี้ และจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆในภายหลัง ทั้งสิ้น
(ลงชื่อ).......................................................ผูสมัคร
(.......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.....................................................
เฉพาะเจาหนาที่
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง
พรอมฉบับถายสําเนาแลว ปรากฏวา

ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติอื่นตาม
ประกาศแลว ปรากฏวา

( ) หลักฐานถูกตองครบถวน

( ) มีสิทธิ์สอบแขงขัน ( ) ไมมีสิทธิ์สอบแขงขัน

( ) ไมถูกตอง

เนื่องจาก…………………..……..……………………………
………………………………..……..……………………………

เนื่องจาก………………………………………….………………
………………………………………………………………………
(…………………………………………………….)
……………./……………………………/……………
เจาหนาที่รับสมัคร

(…………………………………………………….)
……………./……………………………/……………
เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

