ประกาศโรงเรียนแวงพิ ทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างทาหน้ าที่ครูผสู้ อนภาษาจีน
*********************
ด้วยโรงเรียนแวงพิทยาคม อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษ า
มัธยมศึกษาเขต 23 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทัวไปเพื
่
่อจัดจ้างเป็ น ครูอตั ราจ้างทาหน้ าที่ครูผสู้ อน
ภาษาจีน จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างทาหน้าทีค่ รูผสู้ อน
ดังนี้
1. ตาแหน่ งที่จะดาเนิ นการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็ นครูอตั ราจ้าง จานวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ( เก้าพันบาทถ้วน )
- ครูสอนเอกภาษาจีน
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิ สมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็ นผูม้ คี ุณสมบัตทิ วไปตามมาตรา
ั่
30 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2557 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
2.2 มีสญ
ั ชาติไทยวิชาเอกภาษาจีน เพศชายหรือหญิง
2.3 มีอายุ 25 ปี บริบูรณ์ขน้ึ ไป
2.4 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็ นผูม้ กี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั น่
เฟื อนไม่สมประกอบ หรือเป็ นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีโ่ นพรรค
การเมือง
2.7 ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงทีส่ ุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญาเว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดทีไ่ ด้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.9 สัญญาจ้างคราวละ 1 ภาคเรียน ( 4 เดือน )
หมายเหตุ ผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกในวันทีท่ าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็ นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วน ท้องถิน่ และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซ่งี ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่
ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขน้ึ ไป สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน

ผู้ป ระสงค์จ ะสมัค รสอบคัด เลือ ก ให้ข อรับ ใบสมัค รและยื่น ใบสมัค รได้ ณ โรงเรียนแวงพิท ยาคม
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตัง้ แต่วนั ที่ 17 – 21 กันยายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. เว้น
วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่ มเติ ม 042-729090 , 0933345004 (รองวิ ชิต ประทัยเทพ )
3. เอกสารและหลักฐานที่ผสู้ มัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
3.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒทิ ส่ี ภามหาวิทยาลัยอนุมตั แิ ล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็ นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.5 หลักฐานการเปลีย่ นชือ่ ชือ่ สกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
**หมายเหตุ เอกสารต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาทีก่ าหนด
4.2 ผูส้ มัครต้องลงลายมือชือ่ ในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีร่ บั สมัคร
5. การประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิเข้
์ าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561
แวงพิทยาคม https://www.wpksakonac.th
6. วิ ธีการคัดเลือก
การสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา

วิ ชาที่สอบ

วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561

สอบสัมภาษณ์
- แฟ้ มผลงาน

คะแนน
เต็ม
50
50

ที่ โรงเรียน

หมายเหตุ

09.00 น. เป็ นต้นไป
คะแนนรวม

100

7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนแวงพิท ยาคม จะด าเนิน การสอบสัมภาษณ์ ในวัน ที่ 24 กัน ยายน 2561
เวลา 09.00 น. เป็ นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องบริ หารงานทั ่วไป โรงเรียนแวงพิ ทยาคม

8. เกณฑ์การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิ กบัญชีการสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่มี ผี ไู้ ด้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับทีโ่ ดยให้ผทู้ ไ่ี ด้คะแนนผลการสอบปฏิบตั กิ ารสอนมากกว่าอยู่ในลาดับทีด่ กี ว่า
8.2 จะประกาศรายชือ่ ผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ โรงเรียน
แวงพิ ทยาคม
9. การจัดทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริม่ ปฏิบตั งิ าน
9.2 การจัดทาสัญญาจ้างครัง้ แรก จะยึดถือประกาศรายชือ่ ผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก มาจัดทา
สัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อนตาแหน่งครูผสู้ อนครัง้ แรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาทีก่ าหนด
จึงเป็ นหน้ าที่ของผูส้ มัครที่ต้องติ ดตามประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการสอบคัดเลือก
9.3 ผู้ได้รบั การจัดท าสัญ ญาจ้างเป็ น ลูกจ้างชัวคราวรายเดื
่
อนต าแหน่ งครูผู้สอน ต้อ งไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชือ่ ผูผ้ า่ นการคัดเลือก
9.4 การจ้างลูกจ้างชัวคราวต
่
าแหน่ ง ครูผสู้ อน ไม่มขี อ้ ผูกพัน ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลีย่ นสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.5 ผูไ้ ด้รบั การจ้างปฏิบตั หิ น้าที่ครูผสู้ อน ในกรณีระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็ นผูข้ าดคุณสมบัตติ ามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผูม้ อี านาจใน
การจ้าง อาจสังเลิ
่ กจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผรู้ บั จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มเี งื่อนไขและจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้อง
ใดๆทัง้ สิน้
10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุด ผูส้ มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัวกั
่ น
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายสังข์ทอง รอญศึก)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอตั ราจ้างรายเดือน ทาหน้ าที่ครูผส้ ู อนภาษาจีนระดับม.1 - ม.6
ตามประกาศโรงเรียนแวงพิทยาคม ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561
................................................................................
17-21 กันยายน 2561 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ 09.00 –16.00 น.)
21 กันยายน 2561
ประกาศรายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิสอบเข้
ารับการคัดเลือก
์
24 กันยายน 2561
สอบสอบสัมภาษณ์
25 กันยายน 2561
ประกาศผลการคัดเลือก
1 พฤศจิกายน 2561
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริม่ ปฏิบตั งิ าน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอตั ราทาหน้าทีค่ รูผสู้ อนภาษาจีน เลขที.่ ......../..........
โรงเรียนแวงพิทยาคม สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาเขต 23
………………………………………………………….
1 ชือ่ ............................................................ นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ .....................................เชือ้ ชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที.่ .................. เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถงึ วันสมัคร..................ปี .................................................เดือน............................................วัน
3. เกิดทีต่ าบล.................................อาเภอ........................................จังหวัด....................................
4. เลขทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชน...................................................ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที…
่ …….........เดือน.................................พ.ศ............................................................
5. ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ...............................หมู่.............. ถนน.............................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย.์ ............................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น.............................................เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ...................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก
.........................................................................................................................
ได้รบั วุฒกิ ารศึกษา
....................................................................................................................................
มีคุณวุฒคิ วามรูพ้ เิ ศษ คือ
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
7. ขอสมัครเป็ นครูอตั ราจ้างทาหน้าทีค่ รูผสู้ อนภาษาจีนโรงเรียนแวงพิทยาคม

(ลายมือชือ่ )...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนกันยายน พ.ศ.2561

