ประกาศโรงเรียนราษฎร์ดาริ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
......................................................................
ด้วยโรงเรียนราษฎร์ดาริ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัย
อานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จา้ งจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (ส่งพร้อมหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่
จ้างจากเงินงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 (ส่งพร้อมหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
1. จานวนตาแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง ตาแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าทีค่ รูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน 4,000 บาท
(สี่พันบาทถ้วน)
2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม
3.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
กาหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
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ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชน
อุทิศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561
5. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาดา ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 2 รูป
5.2 ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ฉบับ โดยต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ สาหรับ ตาแหน่งครูผู้สอน พร้อมสาเนา
1 ฉบับ
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ
5.5 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
5.6 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ
6. วิธีการคัดเลือก/วันเวลา/สถานที่คัดเลือก/หลักสูตรการคัดเลือก
6.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค
ข) โดยการสัมภาษณ์ หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศฉบับนี้
6.2 โรงเรียนราษฎร์ดาริ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14
พฤษภาคม 2561 และจะทาการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 สถานที่สอบคัดเลือก ห้องธุรการ
โรงเรียนประชาชนอุทิศ
วัน เดือน ปี
เวลา
15 พฤษภาคม 2561 10.00 – 11.00 น.
11.00 น. เป็นต้นไป

การสอบ
คะแนน หมายเหตุ
ภาค ก ความสามารถทั่วไปและความรู้
50
ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ภาค ข ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
50
รวม 100

7. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับการคัดเลือกจากผู้
ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนน ภาค ก มากกว่า อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ถ้า
คะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
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8. วันประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนราษฎร์ดาริ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และ
รายงานตัว วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ
9. การขึ้นบัญชี / การยกเลิกบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้มีกาหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชี และผู้ผ่านการ
คัดเลือก จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้
9.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่ง
9.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
9.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
9.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่จัดทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างเป็นไปตามความจาเป็นของโรงเรียน และตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
11. รายละเอียดอื่น ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วนเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโฆษะสาหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายอารัญญู แก้วอุดรศรี)
ผู้อานวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ
รักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์ดาริ

