ประกาศโรงเรียนสุพรรณภูมิ
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหน!ง ครูอัตราจาง
**************************************************************************

ดวยโรงเรียนสุพรรณภูมิจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป)น ครูอัตราจาง
อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวรายเดือน ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจาง
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครฯ เขารับการคัดเลือกดังนี้
๑.ตําแหนงที่จะดําเนินการคัดเลือก
ตําแหน!ง ครูอัตราจาง ค!าจาง ๑๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑ อัตรา ดังนี้
วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ อัตรา
๒.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกเป)นลูกจางชั่วคราว ตําแหน!งครูอัตราจาง ตองมีคุณสมบัติ ดังต!อไปนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม!ต่ํากว!า ๑๘ ปC
(๓) ไม!เป)นบุคคลลมละลาย
(๔) ไม!เป)นผูมีร!างกายทุพพลภาพจนไม!สามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือ
จิตฟGHนเฟIอนไม!สมประกอบ หรือเป)นโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายว!าดวยระเบียบครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๕) ไม!เป)นผูดํารงตําแหน!งขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง
(๖)ไม!เป)นผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแต!เป)นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม!เป)นผูบกพร!องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป)นที่รังเกียจของสังคม
(๗)ไม!เป)นผูเคยถูกลงโทษใหออกหรือไล!ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน!วยงานอื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน!ง
(๑) มีคุณวุฒิไม!ต่ํากว!าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ค.หรือก.ค.ศ.
รับรองและกําหนดเป)นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน!งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก
กลุ!มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปOดรับสมัคร
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือไดรับใบอนุญาตประกอบการสอนของคุรุสภา

๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูประสงคPจะสมัครเขารับการคัดเลือกยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่
หองบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ ระหว!าง วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
(เว3นวันหยุดราชการ)
๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต3องยื่นพร3อมใบสมัคร
(๑) รู ป ถ! า ยหนาตรง ไม! ส วมหมวก และไม! ส วมแว! น ตา ขนาด ๑ x
๑.๕ นิ้ ว
โดยถ!ายไม!เกิน ๑ ปC (นับถึงวันปOดรับสมัครและถ!ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป)
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิ ที่แสดงว!าเป)นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน!งที่สมัคร โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติ
จากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันเปOดรับสมัครวันสุดทาย พรอมถ!ายสําเนา จํานวนอย!างละ ๑ ฉบับ ในกรณี
ไม!สามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกล!าวยื่นพรอมใบสมัครได ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให
โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับ ซึ่งจะตองอยู!ภายในกําหนดวันเปOดรับสมัครวันสุดทาย
มายื่นแทนได
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานพรอมถ!ายสําเนาจํานวนอย!างละ ๑ ฉบับ
(๔) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองสิทธิ พรอมถ!ายสําเนาจํานวน๑ ฉบับ
(๕) หลักฐานอื่น ๆ เช!น ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ- นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม!ตรงกัน) พรอมถ!ายสําเนา อย!างละ ๑ ฉบับ
(๖) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถามี)
(๗) ใบรับรองแพทยPตองเป)นแพทยPซึ่งไดขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมออกใหไม!เกิน ๑ เดือน นับแต!วันที่ตรวจร!างกาย
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
๔. การประกาศรายชื่อผู3มีสิทธิเข3ารับการคัดเลือก
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกในวันที่
๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และ http://www.suphannapoom.com
๕. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดําเนินการคัดเลือก ขอเขียนและสัมภาษณP ตามรายละเอียดที่แนบทายประกาศนี้

๖. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะดําเนินการคัดเลือกตามตารางสอบดังนี้
วันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

เวลาสอบ

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๐๐น.

สอบขอเขียน

๕๐ คะแนน

๑๐.๓๐น. เป)นตนไป
จนกว!าจะแลวเสร็จ

สอบสัมภาษณP
ณ หองบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสุพรรณภูมิ

๕๐ คะแนน

๗. เกณฑKการตัดสินผู3ได3รับการคัดเลือก
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองไดคะแนนจากการสัมภาษณPไม!ต่ํากว!ารอยละ ๖๐
โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดจากมากไปหานอย
๘. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จะประกาศรายชื่อผูผ!านการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ และ http://www.suphannapoom.com โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนรวม
สูงสุดจากมากไปหานอยตามลําดับ
๙. การจัดทําสัญญาจ3าง
๙.๑ ผูไดรับการคัดเลือก จะไดรับการสั่งจางเป)นลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติหนาที่ผูสอน
ตําแหน!งครูอัตราจาง ในโรงเรียนสุพรรณภูมิ โดยทําสัญญาจ3าง ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ หองงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุพรรณภูมิ
๙.๒ จะตองเป)นผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลัง
ตรวจสอบว!าเป)นผูขาดคุณสมบัติ จะไม!ไดรับการพิจารณาสั่งจางเป)นลูกจางชั่วคราวหรือเลิกจางแลวแต!กรณี
โดยไม!มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชาญชัย ดาบสมุทร)
ผูอํานวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๘-๑๙๔๔-๕๖๐๘
บริหารงานบุคคลโรงเรียนสุพรรณภูมิ

กําหนดการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ3าง (ภาษาอังกฤษ) ปQการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
กําหนดการสอบคัดเลือก ครูอัตราจ3าง (ภาษาอังกฤษ) ปQการศึกษา ๒๕๖๑
วันที่
เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
๔ - ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒
๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. รับสมัครสอบ ณ หองบริหารงานบุคคล
(เวนวันหยุดราชการ)
๑๑ มกราคม ๒๕๖๒
๑๕.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก
๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. ๑๐.๐๐น.

สอบขอเขียน

๕๐ คะแนน

๑๐.๓๐ น. เป)นตนไป
จนกว!าจะแลวเสร็จ

สอบสัมภาษณP
ณ หองงานบริหารงานบุคคล

๕๐ คะแนน

ผูไดรับการคัดเลือกตองมีคะแนนสอบไม!ต่ํากว!ารอยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับจากผูไดคะแนนสูงสุดจากมากไปหานอย
๐๘.๐๐ น.
ประกาศรายชื่อผูผ!านการคัดเลือก
๑๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๓.๐๐ น.
ทําสัญญาจางครูอัตราจาง สอนภาษาอังกฤษ

