ประกาศโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
ภาษาไทย ศิลปศึกษา สังคมศึกษา และเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
----------------------ด้วยโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปด้วยเงินนอก
งบประมาณสถานศึกษา(เงินอุดหนุนฯ) เพื่อคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จํานวนและตําแหน่งที่จะดําเนินการคัดเลือก
1. ครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาฟิสิกส์
2. ครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาคณิตศาสตร์
3. ครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาสังคมศึกษา
4. ครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาภาษาไทย
5. ครูปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาศิลปศึกษา
6. เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
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2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ําหว่า 18 ปี
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 ไม่ เป็ นผู้ มี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ สามารถปฏิบั ติห น้ า ที่ ได้ ไร้ ความสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5 ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง รวมทั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.7 ไม่ เป็ นผู้ เคยถูก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่อ อกจากราชการ รั ฐวิ ส าหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
3. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) ด้าน
คณิตศาสตร์ ด้านสังคมศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านศิลปศึกษา ด้านทั่วไปสําหรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล

3.2 มี ผลการเรี ย นไม่ ต่ํา กว่ า 2.00 หรื อ มี ป ระสบการณ์ ตามตํ า แหน่ ง ที่ ผู้ สมั ค รยื่ นตาม
ตําแหน่งนั้นๆ
3.3 มี ค วามรู้แ ละทั กษะด้ านฟิ สิกส์ ด้านคณิตศาสตร์ ด้ า นสั ง คมศึ ก ษา ด้ านภาษาไทย
ด้านศิลปศึกษา ด้านการดูแลนักเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสําหรับเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
3.4 สามารถจัดการเรียนการสอนและปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้ตลอด 4 เดือน (เดือน พ.ย. 60
– เดือน ก.พ. 61)
3.5 มีหลักฐานปรากฏทางทะเบียนราษฎร์
4. วันที่รับสมัครและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 24 ตุลาคม 2560 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
5. หลักฐานประกอบการรับสมัคร
5.1 รูปถ่ายหน้า ตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสี ดํา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ซึ่งถ่า ยไม่เกิน 6
เดือน จํานวน 2 รูป
5.2 ปริญญาบัตรพร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5.3 ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) พร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5.4 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5.5 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมสําเนา
จํานวน 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
5.7 ใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
จํานวน 1 ฉบับ
6. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันเป็นผลให้ไม่มีสิทธิสมัคร
ตามประกาศดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสําหรับผู้นั้น
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
โรงเรี ยนพุ ท ธชิ น ราชพิ ท ยา จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิท ธิ์ เ ข้ า รั บ การคั ด เลื อ ก ในวั นที่ 25
ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และทางเว็บไซต์โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
8. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามรายละเอียดในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ดังนี้

วัน/เวลา

สมรรถนะ

คะแนน
เต็ม

วิธีการประเมิน

50

ทดสอบ

50

สัมภาษณ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2560
สมรรถนะที่ 1
เวลา 10.00 น. – 11.00 น. - ความรู้ ความสามารถทางด้านฟิสิกส์ ด้านคณิตศาสตร์
ด้านสังคมศึกษา ด้านภาษาไทย ด้านศิลปศึกษา และด้าน
พยาบาล (ตามตําแหน่งที่สมัครสอบ)
เวลา 11.10 น. เป็นต้นไป

สมรรถนะที่ 2
- ประเมินคุณลักษณะและความเหมาะสมกับตําแหน่ง

9. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะต่างๆ โดยได้คะแนนสอบในแต่ละ
สมรรถนะไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลําดับผู้ได้คะแนนรวมจากสูงมาต่ํา หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน
ในสมรรถนะที่ 2 สูงกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า ถ้าคะแนนเท่ากันอีก ให้ลําดับของผู้สมัครก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
10. การประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับจากคะแนนที่
สอบได้จากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา และทางเว็บไซต์
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
11. การรายงานตัว การจัดทําสัญญา และอัตราค่าจ้าง
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยาจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกตามลําดับที่ประกาศขึ้นบัญชี โดยจะ
เรียกผู้ขึ้นบัญชีอันดับที่ 1 เพื่อจัดทําสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติการสอนในรายวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ภาษาไทย ศิลปศึกษา โดยผู้ได้รับการจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 9,140 บาท
และเจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลจะได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราเดือนละ 8,140 บาท (เดือน พ.ย. 60 – เดือน
ก.พ. 61)
ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นางสาวอรุณศรี เงินเสือ)
ผู้อํานวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

