ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
**************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นพิ ริ ย าลั ย จั ง หวั ด แพร่ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาแพร่
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
ประจาปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวัน ที่ ๑๕ มีน าคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
อัตราจ้าง
ตาแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ

อัตราเงินเดือน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ
๑. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
๒. มีคะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า ๒.๕๐
๓. มีความรู้ความสามารถทางด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
๔. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูแ ละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๕. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเบื้องต้น เช่น Google meet , Microsoft
team
๖. มีความประพฤติดี อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
๗. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
กาหนดการรับสมัคร (ทางออนไลน์)
รั บ สมั ค ร ระหว่ า งวั น ที่ 22 – 29 ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕64 ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ข องทางโรงเรี ย น
พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ผ่าน Google Form หรือ QR code ตามแนบ
เอกสารและหลักฐานที่ต้องนามาในวันสมัคร
๑. ใบสมัคร (แนบท้ายประกาศนี้หรือขอรับได้ที่ห้องธุรการของโรงเรียน)
๒. คารับรอง (แนบท้ายใบสมัคร) พร้อมสาเนาบัตรข้าราชการผู้รับรอง
๓. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา สาเนาปริญญาบัตร ที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว
๔. ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
๕. สาเนาทะเบียนบ้าน รับรองสาเนาถูกต้อง

จานวน ๑ ชุด
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

-2๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน รับรองสาเนาถูกต้อง
๗. สาเนาใบประกอบวิชาชีพ
๘. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๙. ใบรับรองแพทย์

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๑ ฉบับ
๑ ฉบับ
๑ รูป
๑ ฉบับ

กาหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
วิ ช าเอกภาษาอั ง กฤษ ภายในวั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. ๒๕64 ทางเว็ บ ไซต์ ข องโรงเรี ย น และ ณ ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
วัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือก
ตาแหน่ง
วัน/เวลา
ครูอัตราจ้างวิชาเอก
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ภาษาอังกฤษ
ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.00 น.

ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

การสอบคัดเลือก
การสอบสอน (micro
teaching) ออนไลน์
online ผ่านโปรแกรม
Google meet วิชา
ภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ใน
หัวข้อที่ถนัด (ไวยากรณ์
/ conversation /
reading etc. )
เวลา 10 – 15 นาที
การสอบสัมภาษณ์
ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม
Google meet

ประกาศผลการคัดเลือกและเกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
1. ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะจัดลาดับ
ที่โ ดยให้ ผู้ ที่ได้ค ะแนนผลการสอบปฏิบั ติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
2. จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา ภายในวันที่ 3
พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
1. กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
-รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
2. การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง
ครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
3. ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

-34. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสมผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นายเลิศชาย รัตนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

https://forms.gle/YpqT596BeMZq1CMU6

ใบสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

ติดรูป
ขนาด ๑ นิ้ว

ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ
**********************
๑. ชื่อ................................................................. ชื่อสกุล .............................................. .... ชื่อรอง......................
๒.สัญชาติ ................... เชื้อชาติ ........................ เกิดวันที่ ............ เดือน .......................... พ.ศ. .....................
อายุ ............... ปี ............... เดือน (นับถึงวันที่สมัคร) อาเภอ............................... จังหวัด ............................
๓.ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ................. หมู่ที่ ................ ตาบล ..................................... อาเภอ ...............................
จังหวัด ........................................ โทรศัพท์ .......................................................................
๔.ชื่อสามีหรือภรรยา .................................................................................................... อายุ ................. ปี
สถานที่ทางาน ................................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................................................................................
๕.ชื่อบิดา .................................................................. ชื่อมารดา.....................................................................
สัญชาติ .............................................. เชื้อชาติ....................................
๖.การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียน..........................................................................
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน..............................................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) .......................................................................................
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...............................................................................
ระดับปริญญาตรี........................................................................................................................
ปีการศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท...............................
ระดับปริญญาโท........................................................................................................................
ปีการศึกษา ............................... วิชาเอก ...................................... วิชาโท...............................
๗.ความสามารถพิเศษ.........................................................................................................................................
๘.ประสบการณ์ทางาน........................................................................................................................................
๙.ปัจจุบันมีอาชีพหรือทางาน..................................................................................................................... .........
๑๐.พร้อมใบสมัคร ข้าพเจ้าได้จัดส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่
( ) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษาทั้งฉบับจริงและฉบับสาเนา ( ) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) ใบประกอบวิชาชีพครู
( ) อื่นๆ.................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองและให้คาปฏิภาณว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................................
(............................................................)
วันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ. ..........

คารับรอง
เขียนที่................................................................
วันที่ .................. เดือน ............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า....................................................................... ตาแหน่ง ..............................................
สังกัด.....................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผู้สมัคร (นาย , นาง , นางสาว) ........................................................................................................
เป็นผู้มีความประพฤติ...........................................................................................................................................
ไม่เคยมีชื่อเสียงเสื่อมเสียและข้อความตามที่ผู้สมัครดังกล่าวข้างต้นนั้นถูกต้องตามความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.............................................................. ผู้รับรอง
(..............................................................)
ตาแหน่ง..................................................................
หมายเหตุ
ผู้รับรองต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ากว่าระดับ ๕ หรือเทียบเท่า และต้องเป็นผู้รู้จักผู้สมัครเป็นอย่างดี
เพราะความประสงค์ของทางราชการต้องการให้ได้คนดี จึงมุ่งที่จะให้ผู้รับรองได้ช่วยพิจารณาตัว
บุคคลที่ตนรับรองด้วยเป็นลาดับแรก
ถ้ามีข้อใดมิได้ลงอะไร ก็ขีดฆ่าเสีย
ถ้ามีข้อความใดไม่ต้องการ ก็ขีดฆ่าเสีย
ที่อยู่ปัจจุบันให้แจ้งสถานที่ติดต่อได้สะดวก หรือสถานที่ที่ประจาทางานอยู่ก็ได้
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมใบแสดงวุฒิตามตาแหน่งที่ตนสมัคร

