ประกาศโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นท้ ายเหมื องวิทยา ส านัก งานเขตพื้น ที่การศึ กษามั ธ ยมศึ กษา เขต ๑๔ มีความประสงค์
จะดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก
ภาษาจีน จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัคร
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเรจจการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกการสอนภาษาจีน
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กาหนด หรือ ก.ค.ศ.
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
๔.๒ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. วัน เวลา ประกาศรับสมัคร และวัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ประกาศตั้งแต่วัน ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ให้ ผู้ ประสงค์จะสมัครสอบ
คัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ระหว่างวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

-๒๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๓๕
๖.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับ สาเนาว่าถูกต้องแล้ ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลื อก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆใน
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่ มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเทจจ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ มีสิ ทธิ์ เข้า สอบคัดเลื อกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเตจม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ภาค ก
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

๒๕

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

๒๕

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

๕๐

๙. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งได้ ค ะแนนสอบในแต่ ล ะภาคไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ๖๐ โดยโรงเรี ย น
ท้ายเหมืองวิทยา จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรีย นท้ายเหมืองวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่ านการคั ดเลื อกได้ตามล าดับคะแนนที่ส อบได้
ภายในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุด ตามลาดับ

-๓๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๔
๑๒. การจัดทาสัญญาจ้าง
๑๒.๑ จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกาหนดระยะเวลา
การจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้น
บัญชีไว้
๑๒.๒ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัด
จ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะ
ไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หาก
ผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนตรี ยกเชื้อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
................................................................................
ภาค ก

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

ภาค ข

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติการทางาน ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู้ ความสามารถ
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต่อความเป็นครู
- แฟ้มสะสมผลงาน

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
...............................................................
๒–๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร

๒–๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันและเวลาราชการ
ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์
(เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป)

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

