ประกาศโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program (EP/MEP)
...........................................
ด้วยโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างตำแหน่ง
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program
(EP/MEP) ด้วยเงินนอกงบประมาณจำนวน ๑ อัตรา
ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐
เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียดดังนี้
๑. รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
English/Mini English Program (EP/MEP) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ดังนี้
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน (Co-teacher) สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ห้องเรียน
พิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๒ คาบ/สัปดาห์
๑.๒ ปฏิบัติงานและการสอนที่โรงเรียนตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๑.๓ ร่วมผลิตสื่อและพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
๑.๔ เป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้นห้องเรียนพิเศษ EP/MEP
๑.๕ ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้ในรายวิชาคณิตศาสตร์
๑.๖ ทำการสอนและปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
(หรือถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม ในวันที่ต้องสอนหรือทำกิจกรรม)
๑.๗ ทำการประเมินผลการเรียนของนักเรียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดจนการสอบซ่อม หรือสอนเสริม
ให้แก่นักเรียนที่มีปัญหา
๑.๘ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครงการทั้งในและนอกสถานศึกษาได้
๑.๙ สามารถมาปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการได้ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
๑.๑๐ งานอื่นๆ ทีไ่ ด้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ เป็นคนไทย เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันรับสมัคร
๒.๒ คุณวุฒิการศึกษาอย่างต่ำปริญญาตรี ทางด้านการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ การสอนคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า
๒.๓ มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับพอใช้ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) (หากมีผลสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษโดยมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้แก่
TOEFL ๔๐๐ ขึ้นไป หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๔.๐ หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
๒.๔ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

–๒–
๓. อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท /เดือน
๔. ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๕. การขอรับใบสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๕.๑ ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ https://1th.me/KqDVi หรือ
๕.๒ แสกน QR Code ด้านข้างเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร หรือ
๕.๓ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP
ชั้น ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ และขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทโี่ ครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
นายวุฒิชัย นาคแสง โทร. ๐๘๑-๗๙๙-๒๗๐๐ , นางสาวกิง่ แก้ว เชื้อสิงห์ โทร. ๐๙๓-๐๙๖-๐๑๙๖
๖. เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นในการสมัคร
๖.๑ ปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ตัวจริงพร้อมสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ
๖.๒ สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาบัตรประชาชนจำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายคราวเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน)
จำนวน ๒ รูป
๖.๕ ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จากสถานพยาบาลของรัฐซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ กพ.
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๖ หนังสือรับรองการผ่านงานในสถาบันทางการศึกษาของรัฐหรือเอกชน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๗ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลพร้อมสำเนาจำนวน ๑ ฉบับ
๖.๘ หลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้แก่ TOEFL ๔๐๐ ขึ้นไป
หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า ๔.๐ หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า ๔๕๐ (ถ้ามี)
๗. การยื่นใบสมัคร
๗.๑ ผู้สมัครกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๗.๒ ตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ
๗.๓ การยื่นใบสมัคร ผู้สมัครสามารถดำเนินการได้ดังนี้
๗.๓.๑ แสกนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ (แสกนเป็นภาพสีให้ชัดเจน) และส่งมายังอีเมลล์ของ
โครงการ ep@sakolraj.ac.th (กรณีส่งเอกสารการสมัครทางอีเมลล์ ให้นำเอกสารฉบับจริงมายืนยันในวันสอบ) หรือ
๗.๓.๒ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องสำนักงานโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ EP/MEP
ชั้น ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ภายในวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ และขอความร่วมมือปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙

ปฏิทินการดำเนินการ
รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสอนวิชาคณิตศาสตร์
โครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English/Mini English Program
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓
-----------------------------------------------------ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๑๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔

รับสมัคร

วันที่ ๑๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ประกาศรายชื่อ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

สอบข้อเขียน
และสอบสัมภาษณ์

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศผลการสอบ

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสำนักงาน EP/MEP
ชั้น ๑ อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร

รายงานตัว

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ทำสัญญาจ้าง

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

เริ่มปฏิบัติงาน

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

------------------------------------------------

หมายเหตุ การมาติดต่อราชการที่โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูลทุกกรณี ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด (สวมหน้ากากอนามัย)

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
ใบสมัครงาน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างวิชาคณิตศาสตร์
ลำดับที่......./2564 (สำหรับเจ้าหน้าที่)
วันที่สมัคร...........................................

ใบสมัครงานเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณา โปรดกรอกข้อความให้ครบถ้วน
ประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย).............................................................................................................................................................
Name in English .............................................................................................................................................................
วุฒิการศึกษา.........................................ชื่อสถาบัน..............................................................................................................
คณะ......................................................วิชาเอก......................................................คะแนนเฉลีย่ ........................................

ติดรูปถ่าย หน้าตรง ไม่
สวมแว่นดำ

สัญชาติ..................................................เชื้อชาติ.....................................................ศาสนา.................................................
วันเดือนปีเกิด.........................................อายุ...........................................................จังหวัด.................................................
สถานภาพการสมรส

 โสด

 แต่งงาน

 หย่าร้าง

ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่....................หมู่..........................ถนน.........................................................ตำบล/แขวง......................................................
อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์.......................................โทรศัพท์........................................
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที.่ .......................หมู่................................ถนน.......................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์......................................
มือถือ..............................................

ประวัติครอบครัว
ชื่อ-สกุล บิดา................................................................................................................................................

 ถึงแก่กรรม

 มีชีวิตอยู่

สัญชาติ..........................................อายุ.....................................
อาชีพ............................................................ที่อยู่เลขที่...............................หมู.่ ........................................ถนน...............................................................
ตำบล/แขวง................................................................อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด......................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์...............................................................
ชื่อ-สกุล มารดา............................................................................................................................................

 ถึงแก่กรรม

 มีชีวิตอยู่

สัญชาติ..........................................อายุ.....................................
อาชีพ............................................................ที่อยู่เลขที่...............................หมู.่ ........................................ถนน.................................................................
ตำบล/แขวง................................................................อำเภอ/เขต....................................................................จังหวัด.....................................................
รหัสไปรษณีย์.....................................................โทรศัพท์...............................................................
หน้า 1/2

ประวัติการศึกษา
ระดับ
มัธยมศึกษา
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
อื่นๆ

ชื่อสถานศึกษา
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................

สาขาวิชา
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

เริ่มปี พ.ศ.
..........................
..........................
..........................
..........................

สำเร็จปี พ.ศ.
..........................
..........................
..........................
..........................

ประวัติการทำงาน
สถานที่ทำงาน

ภาษา

ดี

ตำแหน่ง

ระยะเวลา
เริ่ม

เหตุที่ออก

ถึง

ความสามารถทางภาษา (กรุณาใส่เครื่องหมาย √ ตามระดับความสามารถของท่าน)
Listening
Speaking
Reading
ปาน
ปาน
ปาน
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
พอใช้
กลาง
กลาง
กลาง

ดี

Writing
ปาน
พอใช้
กลาง

ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ
ความสามารถพิเศษ
การใช้คอมพิวเตอร์
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
ความสามารถในการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
ความสามารถพิเศษอื่นๆ
...................................................................................................................................................................................................................................................
กรุณาแนะนำตัวท่านเองเพิ่มเติมเพื่อให้ทางโรงเรียนรู้จักท่านดียิ่งขึ้น
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงทุกประการ

บันทึกของกรรมการรับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ………………………………………………………..………….
(……………………………………………………………………)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.............

ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครงาน
(..................................................................)
............/….........../…..........
ความเห็นของประธานกรรมการรับสมัคร
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
…………………………………………………….………………………….
ลงชื่อ………………………………………………………..……….…….
(……………………………………………………………………)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.............
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