ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนา
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
--------------------------------------------ด้ ว ยส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๕ ได้ จั ด ท าโครงการยกระดั บ คุ ณ ภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยได้กาหนดให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีผล การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานต่ากว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาจานวน ๓๐ โรงเรียน
ดาเนินการจ้างวิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน โรงเรียนละ
๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๒ เดือน (เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน
๒๕๖๐) อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจ้างวิทยากรภูมิปัญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ /
วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /สังคมศึกษา ตามความต้องการจาเป็น ของโรงเรียนที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานให้สูงขึ้น
เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนวัดสิงห์
จึงมีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน เพื่ อจ้างเหมาบริการเป็นลู ก จ้างชั่ว คราวตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการรับสมัคร
ตาแหน่ งลู ก จ้ า งชั่ว คราว ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ วิ ท ยากรภู มิ ปัญ ญาเพื่อ พั ฒ นาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจาโรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕

(๒)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ เป็นบุคคลทั่วไปมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๒ มี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ในสาขาวิ ช าอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ทางคณิ ต ศาสตร์ /
วิท ยาศาสตร์ / ภาษาอั ง กฤษ / ภาษาไทย /สั ง คมศึ ก ษา หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่มี ค วามช านาญหรื อ
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /
สั งคมศึ กษา จนเป็ น
ที่ยอมรับและเชื่อถือ
๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน
๒.๔ ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการได้
๓. อัตราค่าจ้าง
อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐)
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ โรงเรียนวัดสิงห์ อาเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 056 - 461603 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 (ไม่น้อยกว่าห้าวันทาการ) ในเวลาราชการ
๔.๒ เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร
๔.๒.๑ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒.๒ ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒.๔ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
/ ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /สังคมศึกษา พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ หรือกรณีที่ไม่ได้จบ
การศึกษาทางสาขาวิชาดังกล่าวให้แสดงหลักฐานอื่นที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความชานาญหรือประสบการณ์
ในการสอนคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / สังคมศึกษา จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ
๔.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป
๔.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง
ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๔.๒.๖ หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้า
มี) พร้อมสาเนาภาพถ่าย จานวน ๑ ฉบับ

(๓)
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน วันที่ 13 กรกฎาคม
2560 (ระบุสถานที่ประกาศ) ห้องโสตทัศนศึกษา
๖. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสิงห์ จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม
2560 (ระบุสถานที่) ห้องโสตทัศนศึกษา
๗. เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับ
ที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย หากผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครลาดับที่
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ระบุสถานที่) ห้องโสตทัศนศึกษา
๙. การจ้างและการทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวัดสิงห์ จะดาเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่
วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
(นางวสุกานต์ ธีรภัทกร)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนวัดสิงห์

เลขที่................................................

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล..............................................................................................................อายุ.........................ปี
เกิดวันที่............เดือน............................พ.ศ...............เลขประจาตั วประชาชน..............................................
วุฒิ.................................................สาขาวิชาเอก..........................................................................................
(.....) มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนสาขาวิชา.......................................................................................
(.....) ไม่มีประสบการณ์ในการสอน
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน...................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................................................................................................
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญา
เพื่อพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ได้แนบเอกสารการสมัครประกอบ ได้แก่
(.....) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
(.....) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
(.....) สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
(.....) สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
จานวน ๑ ฉบับ
(.....) หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผูม้ ีความชานาญหรือหรือประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชา.............. จานวน ๑ ฉบับ
(......) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มสี ุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
(......) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ ระบุ......................................................
จานวน .......... ฉบับ

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร
(.............................................................)
............../................../...............
สาหรับเจ้าหน้าที่ : ได้ตรวจสอบแล้ว

(.......) เอกสารครบถ้วน
(.......) มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการได้
(.......) ขาดคุณสมบัติเนือ่ งจาก...........................................................

ลงชื่อ...........................................................ผูต้ รวจคุณสมบัติ
(.................................................)
............/............../...........

