ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง
-----------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 มีความประสงค์จะดาเนิน
การคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐาน ที่ ศธ 04009 / ว 3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคาสั่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/ 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ย วกับ ลู กจ้ างชั่ว คราว และเกณฑ์และวิธีการบริห ารงานบุคคล / ลู กจ้างชั่ว คราว ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท/เดือน
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
2.1.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาจีน
2.1.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.กาหนด
2.1.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา
หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
2.1.4 มีสัญชาติไทย
2.1.5 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปบบริบูรณ์
2.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.7 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.1.8 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
2.1.9 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547
2.1.10 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น

ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.1.12 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.13 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
3.1 ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน และงานพิเศษอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องธุรการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
5.1 เอกสารและหลักฐานสมัคร ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
5.1.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.1.2 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.1.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.1.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
5.1.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2547
5.1.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวัน
รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผล
ทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน เวลา สถานที่
ในการเลือกสรร ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 17.30 เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และที่เว็บไซต์ www.sps.ac.th หรือที่ Facebook : ภาพกิจกรรมสกลนครพัฒนศึกษา

7. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ตาม
ขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา
อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
7 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00-10.30 น.

เวลา 11.00 เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ภาค ก (ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน )
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป

25

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

50

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวม

25
100

8. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ ที่ได้รั บ การคัดเลื อกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับจากคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน
ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร www.sps.ac.th หรือ
ที่ Facebook : ภาพกิจกรรมสกลนครพัฒนศึกษา โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
10. การจัดทาสัญญาจ้าง
10.1 จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 โดยกาหนดระยะเวลาการ
จ้าง ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2564
โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา เป็นหนังสือ
เรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
10.2 เมื่อถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน แล้วจึงจัดทาสัญญาต่อเนื่อง หรือกรณีที่โรงเรียนได้รับอัตรากาลังข้าราชการครูคืนในการรับ
ย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ทางโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ดาเนินการต่อสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้

10.3 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือ
ยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้าง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้อง
ดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการและองค์กรกลางกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายบดินทร์ นารถโคษา)

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
................................................................................
ภาค ก

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

ภาค ข

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

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน
...............................................................
30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันและเวลาราชการ

4 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

7 ธันวาคม 2563

สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ และการสอบสัมภาษณ์

7 ธันวาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

8 ธันวาคม 2563

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

