ประกาศโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
************************
ด้วยโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ มีความประสงค์จะดาเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จานวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตาม
หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๗ และคาสั่ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราวสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก เงื่อนไขกำรจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง
๑.๑ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน
๑.๓ ระยะเวลาในการจ้าง ๑ ปีการศึกษา (ทาสัญญาปีต่อปี)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู(แต่หลังจากสอบได้แล้ว
จะต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากาหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)
๒.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๗ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๘ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
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๒.๑๑ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๓.๓ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่กาหนด
๔. ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
๔.๑ ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
๔.๒ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. กำรรับสมัคร วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Intemet) ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตลอด
๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสอบได้ที่ www.potinimit.ac.th และส่ง
ใบสมัครมาที่ sonsumrid@hotmail.co.th
๖. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
๖.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้
เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงาน
ข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อาเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หรือทีเ่ ว็บไซต์ www.potinimit.ac.th
๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรดำเนินกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติการสอนและการสอบ
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น
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๙. กำรจัดลำดับผลกำรสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน
โพธินิมิตวิทยาคม จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกมาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ
หากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๑๐. กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามลาดับคะแนนที่สอบ
ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม หรือที่เว็บไซต์ www.potinimit.ac.th
โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓
๑๒. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๑๒.๑ จัดทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ กาหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑๒.๒ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผล
ปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทาสัญญาต่อเนื่อง
๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาภาษาจีน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อ
ผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกาหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
(นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

ปฎิทินการปฏิบัติงาน
การคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม
**********
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ รับสมัคร(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
สอบข้อเขียน สอบปฎิบัติ และสอบสัมภาษณ์
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประกาศผลการคัดเลือก
๑
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
จัดทาสัญญาจ้างครัง้ แรก

***หมายเหตุ โทรสอบถามได้ที่ งานบุคคล 0929350038, 025837345

ใบสมัครครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว
โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.....................................
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง / นางสาว)...............................................................................สัญชาติ...............................
2. เกิดวันที่..................เดือน....................................................พ.ศ. ....................( อายุ..................ปี.............................เดือน)
3. วุฒิการศึกษาระดับ...............................................................................สาขาหรือวิชาเอก......................................................
มีความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................................................
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ....................................................................................................................
เมื่อวันที่ ………..เดือน........................................พ.ศ.......................
4. อาชีพปัจจุบัน....................................................................................อายุการทางาน............................................................
5. วุฒิการศึกษาสูงสุด.....................................................................ความสามารถพิเศษ..........................................................
6. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................ออกให้ ณ จังหวัด............................................................
7. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่............หมู่ที่..........ตรอก/ซอย..............อาเภอ...........................จังหวัด....................................
โทรศัพท์มือถือ...............................................................โทรศัพท์บ้าน............................................................
8. ชื่อ-สกุล บิดา........................................................................อาชีพ............................................................................
ชื่อ-สกุล มารดา....................................................................อาชีพ...........................................................................
9. ได้แนบหลักฐาน
(..........) 1. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
(..........) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(..........) 3. รูปถ่าย จานวน 2 รูป
(..........) 4. สาเนาวุฒิบัตรการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
(..........) 5. สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล
(..........) 6. ใบประกอบวิชาชีพ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบตามประกาศเพื่อสมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติตามประกาศของโรงเรียนโพธินิมิต
วิทยาคมทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้ นไม่ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ลงลายมือชื่อ.............................................ผู้สมัคร
( ..................................................)
วันที่........เดือน..........................พ.ศ..............
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ........................................ผูร้ ับสมัคร
( .................................................)
ตาแหน่ง............................................

*****ก.ค.ศ. ปรับปรุ งมาตรฐานตาแหน่ง ครู ผ้ชู ่ วย แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบ ครู ผชู ้ ่วยกรณี ทวั่ ไป ปี 60 เปิ ดกว้างผูท้ ี่ยงั ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพครู สามารถสมัครได้ แต่หลังบรรจุแล้วต้องเข้ารับการอบรมตามกรอบระยะเวลาที่คุรุสภากาหนด เพื่อให้ได้ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู

