ประกาศโรงเรียนร่องคาหงษ์ทองวิทยา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน
---------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ ในครำวประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
๘ มิถุนำยน 2565 มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง
จำนวน 2 อัตรำ โดยใช้เงินงบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก บริษัท บ้ำนปู จำกัด (มหำชน)
ดังนั้น อำศัยอำนำจตำมควำมในคำสั่งสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 1120/2560
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 เรื่อง กำรมอบอำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว หนังสือสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนที่สุด ที่ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงชั่วครำวที่จ้ำงจำกเงินนอกงบประมำณ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
พ. ศ. ๒๕๖๐ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง สำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ จำนวน 2 อัตรำ
๑.๒ ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
๑.๒.๑ ปฏิบัติงำนในตำแหน่งครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ ชั้น อนุบำล ตำมหลักสูตร ไฮสโคป
(High Scope) และ ชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ – ๖
1.2.2 ปฏิบตั ิหน้ำที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชำมอบหมำย
1.3 อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๕,000 บำท
1.4 ระยะเวลำจ้ำง วันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ. 256๕ ถึง 3๐ มิถุนำยน พ.ศ. 256๖
2. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชำติไทย
(๒) มีอำยุไม่ต่ำกว่ำ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้ำย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่ำงกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย โรค พ.ศ.๒๕๔๙
(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้ำรำชกำรกำรเมือง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เพรำะกระทำควำมผิด
ทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือ
หน่วยงำนอื่นของรัฐ

๒.๑ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญำตรีทำงกำรศึกษำตำมที่ ก.ค.ศ. กำหนด ในสำขำวิชำเอก ภำษำอังกฤษ
(๓) เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู ตำมมำตรำ ๔๓ แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้ หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้
3. วัน เวลาและสถานที่ ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือก สำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ อำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – 2๗ มิถุนายน 2565
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบ จะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนำปริญญำบัตร หรือสำเนำวุฒิกำรศึกษำที่ตรงกับคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
ที่รับสมัคร พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ำมี)
จำนวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)
จำนวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่กำหนดไว้
ในกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วย โรค พ.ศ.๒๕๔๙
จำนวน 1 ฉบับ
หลักฐำนตำมข้อ ๔.๑ – ๔.๗ ให้นำฉบับจริงมำเพื่อตรวจสอบ และสำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียน
คำรับรองสำเนำว่ำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
5.2 ผูส้ มัครต้องแจ้งสถำนที่ ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผูส้ มัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้ำหน้ำที่ที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก วันที่ 2๘ มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ
และเว็บไซต์ของโรงเรียน

7. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
ภาค ก ทดสอบข้อเขียน
(๑) ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้ำนคณิตศำสตร์และภำษำไทย จำนวน ๓๐ ข้อ
(๒) นโยบำย สพฐ. กระทรวงศึกษำธิกำร และ ระเบียบ แนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติรำชกำร ๒๐ ข้อ
(๓) ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง จำนวน ๕๐ ข้อ
ภาค ข สอบสัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน
8. วัน เวลา และสถานที่ ที่สอบคัดเลือก
สถำนที่สอบ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ ต. อำจสำมำรถ อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด
วัน เดือน ปี เวลา
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕
ภาค ก
เวลำ ๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๐ น. ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไปด้ำนคณิตศำสตร์และภำษำไทย ๓๐ คะแนน
เวลำ ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.

นโยบำย ระเบียบและ แนวปฏิบัติในกำรปฏิบัติรำชกำร

๒๐ คะแนน

เวลำ ๑๐.๔๐ – ๑๑.๓๐ น.
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
เวลำ ๐๙.๐๐น. เป็นต้นไป

ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
ภาค ข
สอบสัมภำษณ์และสำธิตกำรสอน
สอบสัมภำษณ์คนละไม่เกิน ๑๐ นำที
สำธิตกำรสอน คนละไม่เกิน ๒๕ นำที
รวม

๕๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
๗๐ คะแนน
๒๐๐ คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องผ่ำนกำรประเมินสมรรถะด้ำนต่ำง ๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐
และ ได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมจำกสูงลงมำต่ำ หำกคะแนนเท่ำกัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนในภำค ก ควำมรู้ ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง มำกกว่ำ เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ หำกคะแนน
เท่ำกันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนในภำค ข กำรสำธิตกำรสอน มำกกว่ำอยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ณ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ
ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจะประกำศผลผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกตำมบัญชี ในลำดับที่ ๑ - ๒ ให้มำรำยงำนตัว
ณ โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกลำดับที่ ๑ - ๒ ไม่มำรำยงำนตัวทำงโรงเรียนจะประกำศ
ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกในลำดับต่อไป ให้มำรำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำงต่อไป

1๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกและเงื่อนไขการจ้าง
1๑.1 กำหนดเวลำกำรมำรำยงำนตัวและทำสัญญำกำรจ้ำง
- วันที่ ๑ กรกฎาคม 2565 เวลา ๑๓.00 น.เป็นต้นไป รำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำง
และเริ่มปฏิบัติงำนตำมสัญญำจ้ำง
1๑.2 กำรจัดทำสัญญำจ้ำงครั้งแรกจะยึดถือประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่งครูอัตรำจ้ำง และให้
มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
1๑.3 ผู้ได้รับกำรจัดทำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง
ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน ต้องมำรำยงำนตัวเพื่อทำสัญญำจ้ำง ตำมกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย
1๑.4 กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำว ตำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง
ที่จะนำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร
1๑.5 ผู้ได้รับกำรจ้ำง ในระหว่ำงกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่กำหนดหรือมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติ ไม่เหมำะสม ผู้มีอำนำจในกำรจ้ำงอำจสั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำง
ทรำบล่วงหน้ำโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
1๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครรับกำรคัดเลือกหรือบุคคลอื่น จะคัดค้ำน
ไม่ได้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ
จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 1๕ มิถุนำยน พ.ศ.2565

(นำยธำนินทร์ ข่อยแก้ว)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยำ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
ตามประกาศโรงเรียนร่องคาหงษ์ทองวิทยา ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ขั้นตอนการดาเนินการ
ประกำศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก
ดำเนินกำรสอบภำค ก
ดำเนินกำรสอบภำค ข
ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
รำยงำนตัวทำสัญญำและเริ่มปฏิบัติงำน

วัน เดือน ปี
๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๕
๑๗ –๒๗ มิถุนำยน ๒๕๖๕
๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕
๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๕
๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๕
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕

หมายเหตุ
เว้นวันหยุดรำชกำร

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนร่องคาหงษ์ทองวิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต ๒
เลขประจาตัวสอบ....................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

---------------------------------------------ชื่อ......................................................................ชื่อสกุ ล.................................สถำนภำพ..........................
สัญชำติ........................................เชื้อชำติ.....................................................ศำสนำ........................
เกิดวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ........................อำยุถึงวันรับสมัคร....................ปี
เกิดที่บ้ำน.........................ตำบล.......................อำเภอ/เขต.......................จังหวัด......................................
เลขที่บัตรประจำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ สำนักงำน....................................
เมื่อวันที่........................เดือน.............................พ.ศ.....................เบอร์โทรศัพท์..........................................
ทีอ่ ยู่ ปัจจุบัน เลขที่........................บ้ำน..................................................ตำบล..........................................
อำเภอ......................................................จังหวัด................................................
สำเร็จกำรศึกษำชั้นสูงสุดจำกสถำบัน...........................................................................................................
ปี พ.ศ.............................ได้รบั วุฒิปริญญำทำงกำรศึกษำ..............วิชำเอก..................................................
ประสบกำรณ์และควำมรู้ ควำมสำมำรถพิเศษ คือ........................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
หลักฐำนที่แนบใบสมัคร
 สำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)
 รูปถ่ำยขนำด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 สำเนำทะเบียนบ้ำน
 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ.................................................................
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร และข้อควำมที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นควำมจริงทุกประกำร
ลงชื่อ.....................................................ผู้สมัคร
(.....................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่...........เดือน..............................พ.ศ...................
ตรวจสอบเอกสำร
เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร
เจ้ำหน้ำที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนของผู้สมัครแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ
 คุณสมบัติถูกต้อง
(ลงชื่อ).................................................
 ขำดคุณสมบัติ เพรำะ................................
(...................................................)
(ลงชื่อ)..........................................
(.............................................................)

