ประกาศโรงเรียนชุมชนกระนวน
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่ คราวทาหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน
*********************
ด้วย โรงเรียนชุมชนกระนวน เลขที่ 638 หมู่ 11 ตาบลหนองโก อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ซึ่งเปิดการเรียนการสอนตามโครงการห้องเรียนคุณภาพ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูส่ ากล ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 และชั้นอื่นๆตามความเหมาะสม
โดยเน้นภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง
ครูผู้สอนภาษาจีน จานวน 1 อัตรา โรงเรียนจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน ซึ่งในระยะแรก มีกาหนดการจ้าง 5 เดือน (พฤศจิกายน 2561-มีนาคม 2562) อัตรา
จ้าง 10,000 บาท ต่อเดือน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
ภาษาจีน ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อัตราค่าจ้างเดือนละ
10,000 บาท)
1.1 สาขาวิชาด้านภาษาจีน
จานวน
1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีด้านภาษาจีน
2.2 ปริญญาตรีอื่นที่มีความสามารถด้านภาษาจีนทั้งอ่านเขียนและการสื่อสารภาษาจีนกลาง
2.3 มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนหรือใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
2.4 มีจิตใจเอื้ออารีย์ ร่าเริงแจ่มใส เมตตาต่อเด็ก และอุทิศตนเพื่องานราชการ
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.6 ไม่มีเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎหมายกาหนด เช่น วิกลจริต ยาเสพติด ฯลฯ
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรียนชุมชนกระนวน เลขที่
638 หมู่ 11 ตาบลหนองโก อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1-5 ตุลาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 3 รูป
4.6 ใบรับรองแพทย์
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใน
ใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วน

5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชน
กระนวน เลขที่ 638 หมู่ 11 ตาบลหนองโก อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
7. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่
ครูผู้สอน ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้
8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนชุมชนกระนวน จะดาเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนชุมชนกระนวน เลขที่ 638 หมู่ 11 ตาบลหนองโก อาเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60ใน
กรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกัน
ครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผูไ้ ด้รับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นนั้ ได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงือ่ นไขการจ้าง
10.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนภาษาจีน
เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 น. ณ ห้องผูอ้ านวยการโรงเรียนชุมชนกระนวน
10.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผา่ นการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องดาเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกาหนด ตามลาดับ
10.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ทันที
ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มี
เงื่อนไข และจะไม่มีสทิ ธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

10.5 การจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะต้องถูกประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆเดือน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ
10.6 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวีระชาติ ดวงคาน้อย)
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนกระนวน

หมายเหตุ

1) ไม่มีประกันสังคม เพราะจ้างระยะสั้น
2) มีสวัสดิการ ที่พัก อาหารเช้า เที่ยง ในขณะปฏิบัตงิ าน
3) สงสัย โทรฯ ติดต่อ ผอ.รร. 081-2614060
ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผสู้ อนภาษาจีน
โรงเรียนชุมชนกระนวน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
**********************************
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการดาเนินงาน
รับสมัคร
เขียนแผนจัดกิจกรรม (30 คะแนน)
สอบภาคปฏิบัติ (50 คะแนน)
สอบสัมภาษณ์ (20 คะแนน)
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติการสอน

วัน เวลา
1-5 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
8 ต.ค. 61
29 ต.ค. 61
1 พ.ย. 61

**********************************

หมายเหตุ
08.30-15.30 น.
09.00-10.00 น.
10.10-11.10 น.
11.20 เป็นต้นไป

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
1 นิ้ว
โรงเรียนชุมชนกระนวน
---------------------------------------1. ชื่อ ……………………………… นามสกุล ……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ …… เดือน ………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ
………………..………………………………………………………………..
7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิทสี่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏ
ถูกต้อง
ว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ
...................................
………………………………………
 คุณสมบัติถูกต้อง
(……………………………………)
 อนุมัติ
………………………………………
(นายวีระชาติ ดวงคาน้อย) / ผอ.รร.

