
 
ประกาศโรงเรียนราษฎร์ด าริ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 

......................................................................  
 ด้วยโรงเรียนราษฎร์ด าริ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต 1 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ฉะนั้น อาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 512/2559 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่จา้งจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 (ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวที่
จา้งจากเงินงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 (ส่งพร้อมหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน 2559) จึง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
 1. จ านวนต าแหน่ง/คุณวุฒิ/กลุ่มวิชาเอก/อัตราค่าจ้าง ต าแหน่งที่รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าทีค่รูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน 4,000 บาท  
(สี่พันบาทถ้วน) 
 2. ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย 
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระบบปกครอง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

  3.1 คุณสมบัติทั่วไป 

   เป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตาม มาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

  3.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

   เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
ก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด ส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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 4. วัน เวลา สถานที่ ที่รับสมัคร 

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชน
อุทิศ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  
 5. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 

  5.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
จ านวน 2 รูป 
  5.2 ปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ ฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ฉบับ โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 

  5.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ส าหรับ ต าแหน่งครูผู้สอน พร้อมส าเนา 
1 ฉบับ 

  5.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 

  5.6 ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 

 6. วิธีการคัดเลือก/วันเวลา/สถานที่คัดเลือก/หลักสูตรการคัดเลือก 

  6.1 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง การประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค 
ข) โดยการสัมภาษณ์ หลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศฉบับนี้  
  6.2 โรงเรียนราษฎร์ด าริ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14  
พฤษภาคม 2561 และจะท าการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15  พฤษภาคม 2561 สถานที่สอบคัดเลือก ห้องธุรการ 
โรงเรียนประชาชนอุทิศ 
 

วัน เดือน ปี เวลา การสอบ คะแนน หมายเหตุ 
15  พฤษภาคม 2561 10.00 – 11.00 น. ภาค ก ความสามารถท่ัวไปและความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 
50  

 11.00 น. เป็นต้นไป ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50  
  รวม 100  
   
 
 7. เกณฑ์การตัดสิน 

   ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับการคัดเลือกจากผู้
ได้รับคะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับคะแนน ภาค ก มากกว่า อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้า
คะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
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 8. วันประกาศผลการคัดเลือก 

 โรงเรียนราษฎร์ด าริ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม 2561 และ
รายงานตัว วันที่ 16  พฤษภาคม  2561 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนประชาชนอุทิศ 
 9. การข้ึนบัญชี / การยกเลิกบัญชี 
  ผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้มีก าหนดไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศข้ึนบัญชี และผู้ผ่านการ
คัดเลือก จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณี ดังต่อไปนี้ 
  9.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 

  9.2 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

  9.3 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 

  9.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
  9.5 มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 

 10. การจัดท าสัญญาจ้าง 

  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง โดยเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่จัดท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2562 การต่อสัญญาจ้างเป็นไปตามความจ าเป็นของโรงเรียน และตามผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
 11. รายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ 

  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วนเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครอันมีผลท าให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโฆษะส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  พฤษภาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
 

    (นายอารัญญู  แก้วอุดรศรี) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาชนอุทิศ   
    รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนราษฎร์ด าริ   
 


