ประกาศโรงเรียนโรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาจีน
*********************
ดวยโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
๔๒ มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาจีน
จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙ / ว
๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖
สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและ
วิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาจีน ดังนี้
๑. ตําแหนงที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน@ง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาจีน จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค@าจางเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท ( หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
๒. คุณสมบัติของผู"มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม@ต่ํากว@า ๑๘ ปGบริบูรณ
๒.๓ ไม@เปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เปนผู มี คุณสมบั ติ ทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห@ งพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๕ เปนผูมี ใบอนุญ าตประกอบวิ ชาชี พครู ตามมาตรา ๔๓ แห@ งพระราชบัญ ญัติ สภาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๖ เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน@ง ตามที่ระบุไวในรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
๒.๗ ไม@เปนผูพิการมีร@างกายทุพลภาพจนไม@สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟKLน
เฟMอน ไม@สมประกอบ หรือไม@เปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว@าดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๘ ไม@เปนผูดํารงตําแหน@งขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
ในการเมือง
๒.๙ ไม@เปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา
เวนแต@โทษ สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม@เปนผูบกพร@องในศีลธรรมอันดีจนเปนที่
รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม@เปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไล@ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน@วยงานอื่นของรัฐ
หรือองคการระหว@างประเทศ
๒.๑๑ ไม@เปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
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๓.๑ เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร
๓.๒ ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. กําหนด หรือ ก.ค.ศ.
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน
๓.๔ เปนผูมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน@ง ตามสิ่งที่ส@งมาดวยนี้
๔. ขอบขายที่จะให"ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทําหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกภาษาจีน
๔.๒ งานอื่นๆที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดที่ หองบริหารงานงบประมาณและแผนฯโรงเรียนโกรกพระ
ตําบลบางมะฝSอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ในระหว@างวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๙ ในเวลาราชการ ไม@เวนวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู"สมัครสอบจะต"องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ@าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ@ายไม@เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไม@เกิน ๑ เดือนและแสดงว@าไม@เปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว@าดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช@น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให
ทันทีในวันรับสมัครเมื่ อตรวจสอบกับ สําเนาว@าถูกตองแลว ผูสมั ครเขารับการคัดเลื อก จะตองรับ ผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว@าเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดต@างๆใน
ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไม@ว@าดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไม@มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล@าว ใหถือว@าการรับสมัครและ
การไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว@าเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือ
รายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จะไม@พิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ใด
ๆ ภายหลังมิได
๗. การประกาศรายชื่อผู"มีสิทธิ์เข"าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนโกรกพระ ตําบลบางมะฝSอ อําเภอโกรก
พระ จังหวัดนครสวรรค
๘. หลักเกณฑ9และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
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โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสอน ภาคปฏิบัติและ
การสอบสัมภาษณตามขอบข@ายภารกิจที่กําหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต@
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้
๙. การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก
ผูที่ไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบในแต@ละภาคไม@นอยกว@ารอยละ ๖๐ โดยโรงเรียนโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลําดับคะแนนที่สูงกว@าตามลําดับ โดยหากมี
คะแนนเท@ากัน ใหถือว@าผูมาสมัครก@อนเปนผูอยู@ลําดับที่สูงกว@า
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค จะประกาศรายชื่อผูผ@านการเลือกสรร ไดตามลําดับคะแนนที่
สอบไดตาม ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค โดยเรียงลําดับจากผูที่
ผ@านการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด ตามลําดับ
๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนโกรกพระ ตําบลบางมะฝSอ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒
๑๒. การจัดทําสัญญาจ"าง
๑๒.๑ จะทําสัญญาจางผูที่ไดรับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยกําหนด
ระยะเวลาการจาง ตั้งแต@วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นปGงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ@านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานแลวจึงจัดทําสัญญาต@อเนื่อง
๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว@าเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม@พิจารณาจัด
จางหรือยกเลิกการจาง โดยไม@มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเปนการจางอัตราจางรายเดือนจะไม@มีขอผูกพันที่จะนําไปสู@การ
บรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ
๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคลอื่นจะคัดคานไม@ไดไม@ว@า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสังวร ยมรัตน)
ผูอํานวยการโรงเรียนโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค
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หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป=นลูกจ"างชั่วคราว
ครูอัตราจ"างทําหน"าที่ครูผู"สอน วิชาเอกภาษาจีน
................................................................................
ภาค ก

ความรู"ความเข"าใจในระเบียบที่เกี่ยวข"องกับการปฏิบัติงาน
- ความรู ความสามารถทั่วไป
- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก

ภาค ข

สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน@ง
- ประวัติการทํางาน ประสบการณ
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู ความสามารถ
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต@อความเปนครู
- แฟcมสะสมผลงาน
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ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป=นลูกจ"างชั่วคราว
ครูอัตราจ"างทําหน"าที่ครูผู"สอน วิชาเอกภาษาจีน
...............................................................
๑๑ – ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร

๑๘ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙

รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ ไม@เวนวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนโกรกพระ อําเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค

๒๓ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก

๒๕ เมษายน ๒๕๕๙

สอบขอเขียน และการสอบสัมภาษณ

๒๗ เมษายน ๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อผูผ@านการคัดเลือก

๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙

รายงานตัวทําสัญญาจาง

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนโกรกพระ อําเภอโกรกพระ
จังหวัดนครสวรรค

1.ผูสมัครจะตองกรอกใบสมัครดวยลายมือของตนเอง
ลงลายมือชื่อตอเจาหนาที่รับสมัคร
2.กอนยื่นใบสมัคร จะตองตรวจสอบ หลักฐานตางๆ
ใหครบถวน ถูกตอง และรับรองสําเนาเอกสารแลว

เลขประจําตัวสอบ
ใบสมัครสอบแขงขันเพื่อคัดเลือกเป=นลูกจ"างชั่วคราว
ตําแหนง ครูผู"ชวย วิชาเอกภาษาจีน
โรงเรียนโกรกพระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค9 เขต 42

1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.

7.

ติดรูปถาย
1x1.5นิ้ว
ถายไมเกิน
6 เดือน

ชื่อ และชื่อสกุล .......................................................................สัญชาติ............................เชือ้ ชาติ...................................
อายุนับถึงวันปfดรับสมัครวันสุดทาย เกิดวันที่...........เดือน..................................พ.ศ.................(อายุ........ปG.........เดือน)
วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบระดับปริญญาตรี ( ) 4 ปG ( ) 5 ปG วุฒิ.......................สาขาวิชาเอกภาษาจีน
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา....................................................เมื่อวันที่........เดือน........................พ.ศ..............
คะแนนเฉลี่ยสะสม.................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ............................................................
ความรูความสามารถพิเศษ................................................................................................................................................
อาชีพปKจจุบัน ( )ลูกจางในหน@วยงานรัฐบาลหรือเอกชน ( )ขาราชการประเภทอื่น ( )อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาต@อ
( ) ขาราชการพลเรือสามัญ ..................................( ) ลูกจางชั่วคราว......................อายุการทํางาน........................ปG
สถานที่ทํางาน โรงเรียน.................................................กอง/แผนก.........................................โทร................................
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่....................................................ให ณ จังหวัด...................................................
สถานที่ติดต@อไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ@ายของไปรษณีย) บานเลขที่..........................หมู@ที่............
.ตรอก/ซอย...........................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง...................................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย..............................................
โทรศัพท............................. (หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู@จากที่แจงไวตามขอ 6 ใหแจง โรงเรียนโกรกพระ ทันที)
ไดแนบหลักฐานต@าง ๆ ซึ่งไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม..................ฉบับ คือ
( ) หนังสือรับรองคุณวุฒิ ( ) สําเนาปริญญาบัตร ( ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcipt)
( ) สําเนาทะเบียสมรส ( ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ( ) ใบรับรองแพทย ( ) สําเนาทะเบียนบาน
( ) สําเนาสูติบัตร
( ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากโรงเรียน
( ) ใบรับรองของสถานศึกษา
( ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล
( ) หนังสือรับรองที่ทํางาน ( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
( ) ค@าธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน ........ บาท (..................................) ( ) อื่น ๆ ระบุ......................................

ขาพเจาขอใหคํารับรองว@า ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห@งพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติดานอื่น ครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความดังกล@าวขางตนนี้เปนความจริง
ถูกตอง ทุกประการ หากขอความดังกล@าวไม@เปนความจริงจะไม@เรียกรองสิทธิใด ๆ และหากขาพเจายื่นหลักฐานต@าง ๆ ไม@ถูกตอง
หรือไม@ครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือว@าขาพเจาไม@มีสิทธิสอบแข@งขันครั้งนี้
ลงลายมือชื่อ/ต@อหนาเจาหนาที่รับสมัคร................................................................ผูสมัครสอบ
(...................................................................)
วันที่..............เดือน...เมษายน.....พ.ศ..2559
บันทึกของเจาหนาที่ตรวจเอกสาร
( ) หลักฐานครบถวน ( ) ไม@ครบ เนื่องจาก
...........................................................................................................
ลงลายมือชื่อ........................................................เจาหนาทีร่ ับสมัคร
...................../....................................../..............................

ความเห็นของเจาหนาทีต่ รวจคุณสมบัติ
ไดตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน@งของ
ผูสมัครแลวปรากฏว@า
(......) มีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก (......) ไม@มสี ิทธิ์เพราะ
..............................
ลงลายมือชื่อ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
......................../................................/......................
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