ประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของโรงเรียน
.........................................
ด้วยโรงเรีย นองค์ก ารบริห ารส่ วนจัง หวัด สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสัก ผดุง วิทย์ ) จะด าเนิน การสรรหา
บุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง ในตาแหน่งที่ว่างอยู่ จานวน 3 อัตรา อาศัยอานาจตามคาสั่งองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุราษฏร์ธานี ที่ ๑๑๔๗/๒๕๕๕ เรื่องมอบอานาจการบริหารสถานศึกษา ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555
จึงประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ
จานวน 3 อัตรา
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
2. คุณสมบัติทว่ั ไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร
ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 4
ของประกาศ ก.จ.จ. สุราษฎร์ธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับ พนัก งานจ้าง ลงวัน ที่ 5 สิงหาคม
2547 ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในประกาศ
กาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดังนี้
(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย
(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
(5) ไม่ เป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อง หรื อเจ้ าหน้ าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกดาเนินคดีหรืออยู่ระหว่างการดาเนินคดี

~๒~
(8) ไม่ เป็ น ผู้ เ คยต้ อ งรั บ โทษจ าคุ ก โดยค าพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จ าคุ ก เพราะ
กระทาความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(10) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
3. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งให้เป็นไปตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ 2 ช่องทางคือ
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์) ณ ห้องธุรการ ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
2. สมั ครออนไลน์ โดยกรอกข้อมูล ใน https://forms.gle/mf5xsJ2xM4t8Yarf7
ระหว่างวันที่ 1 – 22 เมษายน 2563
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นพร้อมใบสมัครมี ดังนี้
ผู้สมัครจะต้องยื่ นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมหลักฐาน ซึ่งผู้สมัคร
ได้รับรองสาเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกากับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้
5.1 รู ป ถ่ ายหน้ าตรงไม่ สวมหมวก ไม่ สวมแว่ นตาด า ขนาด 1 นิ้ ว ถ่ า ยมาแล้ ว ไม่ เกิ น
6 เดือน จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ชุด
5.3 ใบแสดงวุฒิการศึกษา ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และปริญญาบัตร หรือ
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาซึ่งสถานศึกษาออกให้ที่แสดงว่าผู้สมัครเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อานาจอนุมัติก่อน
วันปิดรับสมัคร 1 วัน ต้นฉบับจริงพร้อมสาเนา จานวน 1 ชุด
5.4 ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาเอกสารทางทหาร ส.ด.8 หรือ ส.ด. 43 จานวน 1 ชุด (เฉพาะผู้ชาย)
5.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิต้นฉบับพร้อมถ่ายสาเนา
(สาหรับผู้สมัครตาแหน่งครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี) จานวน 1 ชุด
5.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ จานวน 1 ชุด
6. ค่าธรรมเนียมการสมัคร
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ในวันยื่นใบสมัครในอัตราคนละ 100 บาท
เงินค่าธรรมเนียมการสมัครนี้จะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อได้รับสมัครแล้ว
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7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) จะประกาศรายชื่อ
ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การสรรหา ในวั น ที่ 24 เมษายน 2563 โดยจะปิ ด ประกาศไว้ ณ ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์
โรงเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี ๑ (ดอนสั ก ผดุ ง วิ ท ย์ ) และเว็ บ ไซต์ โ รงเรี ย นฯ
www.donsakwit.ac.th ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจดูรายชื่อเอง
8. วิธีการเลือกสรร
8.1 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) กาหนดการ
เลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างโดยประเมินสมรรถนะที่จาเป็นต้องใช้สาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่งที่โรงเรียน
กาหนดด้วยวิธีสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วิธีการสอบปฏิบัติ หรือวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ซึ่งประกอบด้วย
(1) ความรู้ของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(2) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของบุคคลในเรื่องต่าง ๆ ที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน
(3) คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลซึ่งจาเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. กาหนด เวลา และสถานที่ดาเนินการเลือกสรร
กาหนดสอบในวันที่ 26 เมษายน 2563 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
เวลา
09.30 น. – 10.00 น.
10.00 น. – 12.00 น.

กาหนดสอบตาแหน่งครูอัตราจ้าง
วิชาที่สอบ
- รายงานตัว
- สอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ตาแหน่ง

13.00 น. เป็นต้นไป

- สอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ
50 คะแนน
50 คะแนน

10. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในแต่ละภาคของ
การสอบ ซึ่งผู้เข้าสอบต้องผ่านข้อเขียนร้อยละ 60 จึงจะสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
11. กาหนดการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร
ในวันที่ 28 เมษายน 2563 โดยจะปิดประกาศ ไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) หรือทางเว็บไซต์ www.donsakwit.ac.th
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12. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ได้ รั บ การเลื อ กสรร จะเรี ย งตามล าดั บ ที่ จ ากผู้ ส อบได้ ค ะแนนสู ง ลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมตาแหน่ง (สัมภาษณ์)
มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สัมภาษณ์ ) เท่ากันให้ผู้ไ ด้
คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันประกาศผลเลือกสรร
แต่ถ้ามีการเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
13.การแต่งตั้ง
ผู้ได้รับการเลือกสรรจะได้ รับการแต่งตั้งเป็ นครูอั ตราจ้างของโรงเรียนองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์) ตามระยะเวลา ในกรณีครบสัญญาและไม่ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัด
หรือไม่มีเงินในการจัดจ้างถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้าง การยกเลิกสัญญาตามกาหนดไม่เป็นข้อผูกพันกับผู้จ้าง
อนึ่งสาหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครที่กาหนดไว้
หากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
โรงเรียนองค์ การบริห ารส่ วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 (ดอนสั กผดุง วิท ย์) ขอสงวนสิท ธิในการทาสัญ ญาจ้าง
และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทาสัญญาจ้างแล้ว
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นายภานุ อ่าใหญ่)
ผู้อานวยการโรงเรียนองค์กาบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)

เอกสารแนบท้ายประกาศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑
(ดอนสักผดุงวิทย์)
เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียน ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563
………………………………………………..
1. ตาแหน่งผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) จานวน 3 อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ( ปริญญาตรี )
2.มีคุณวุฒิดังต่อไปนี้
(1) วิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๓ อัตรา
วุฒิปริญญาตรีสาขาดังต่อไปนี้
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
- ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
- การสอนภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
- ภาษาอังกฤษขั้นสูง
- การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
- ภาษา และวรรณคดีอังกฤษ
อัตราค่าตอบแทน
- ได้รับค่าตอบแทน ปริญญาตรี เดือนละ 15,000 บาท

