ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรครูอัตราจ้างชั่วคราว (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)
-------------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท มีความประสงค์จะจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานสอนทดแทนครูที่ขาดแคลน เป็นจานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2536 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน
2542 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน เพื่อปฏิบัติงานสอนทดแทนครูที่
ขาดแคลน สังกัดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต) จานวน 1 อัตรา
1.1 อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี ๑5,๐๐๐ บาทต่อเดือน จานวน 1 อัตรา ดังนี้
2. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
2.1 มีคุณวุฒิปริญญาตรี ตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 มีคุณสมบัติเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท (ชื่อเดิม)
2.3 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
๓. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ดังต่อไปนี้
๓.๑ งานสอนประจาตามวิชาที่กาหนด งานดูแลนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียน
๓.๒ งานวิชาการที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ งานพฤติกรรมนักเรียน
๓.๔ งานประเมินผลการเรียน รายงานตามเวลาที่กาหนด
๓.๕ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
๔๖ จังหวัดชัยนาท
ระหว่างวันที่ วันที่ 28 กันยายน 2560 – 4 ตุลาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕. เอกสารหลักฐานในการสมัคร ดังนี้
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๓ รูป
๕.๒ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือสาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวิชา หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาที่ระบุไว้ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ

๕.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ในสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน ๑ ฉบับ
๕.๗ หลักฐานอื่นๆเช่น ใบสาคัญการสมรส ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมสาเนา)
ทั้งนี้ให้รับรองสาเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ
๖. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหาจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับ
สมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
จังหวัดชัยนาท
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีทดสอบปฏิบัติงานในหน้าที่และการสอบสัมภาษณ์ ใน
วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา 0๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖
จังหวัดชัยนาท
9. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยไม่มีการขึ้นบัญชีสารอง
ข้อมูลการติดต่อ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๔๗๗๐๑๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสมเกียติ สุทธิเจริญพานิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

เอกสารแนบท้ายประกาศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2๕60
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต)
เพื่อปฏิบัติงานสอนทดแทนครูอัตราจ้างที่ลาออก
-----------------------------------------------โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท กาหนดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว (โครงการทุนเสมาพัฒนาชีวิต) เพื่อปฏิบัติงานสอนทดแทนครูอัตราจ้างที่ลาออก จานวน 1 อัตรา
รายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
การพิจารณาคัดเลือกในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา ๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท ตามรายละเอียดดังนี้
รายการประเมิน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

1. ทดสอบปฏิบัติงานในหน้าที่ตามกรอบภาระงาน

๕๐

สัมภาษณ์/ปฏิบัติ

2. คุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เจตคติการ
ปฏิบัติงานมนุษย์สัมพันธ์ บุคลิกภาพ ความรับผิดชอบ
ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความ
ซื่อสัตย์

5๐

สัมภาษณ์

รวม

1๐๐

เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนในการ
ประเมิน ตามหลักเกณฑ์รวมทุกภาคไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงลาดับ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลาดับ ประกาศรายชื่อ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 เฉพาะผู้ผ่าน
การคัดเลือก โดยไม่มีการขึ้นบัญชีสารอง
ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. ๒๕60

(นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์)
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท

ปฏิทินการสรรหาอัตราจ้าง ตาแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท
วันที่ 28 กันยายน 2560 – 4 ตุลาคม ๒๕60 รับสมัคร
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม ๒๕60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕60
สอบปฏิบัติ/สอบสัมภาษณ์
ภายในวันที่ 8 ตุลาคม ๒๕60
ประกาศรายชือ่ ผู้ผ่านการเลือกสรร
วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕60
ทาสัญญาจ้างและปฏิบัติราชการ

