ประกาศโรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นครู อตั ราจ้าง
..............................................................
ด้วยโรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทัว่ ไป เพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างทาหน้าที่ครู ผสู ้ อน วิชาเอกภาษาจีน จานวน 1 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตาแหน่งครู อตั ราจ้าง ทาหน้าที่ครู ผสู ้ อน จานวน 1 ตาแหน่ง
1.2 วิชาเอกภาษาจีน
1.3 รับเงินค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท
2. คุณสมบัติผสู้ มัคร
มีคุณสมบัติทวั่ ไปตาม ม.30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
จบการศึกษาระดับไม่ต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2562 ณ โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร เวลา 09.00-15.00 น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
5. การยืน่ ใบสมัคร
ผูส้ มัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนดเท่านั้น
6. เอกสาร หลักฐานการสมัคร
6.1 สาเนาปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) จานวน 1 ฉบับ พร้อมฉบับตัวจริ ง
6.2 สาเนาทะเบียน จานวน 1 ฉบับ
6.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
6.4 หลักฐานการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6.5 รู ปถ่าย (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
6.6 แฟ้ มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
7. การประกาศชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
และทางเว็บไซต์ www.pykschool.ac.th

8. วิธีการคัดเลือก
8.1 ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ โดยมีพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (50 คะแนน)
1) วุฒิการศึกษา
2) ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
3) ประสบการณ์ทางาน (ถ้ามี)
4) ผลงานที่ภาคภูมิใจ (ถ้ามี)
8.2 สอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน)
9. กาหนดวันคัดเลือก
กาหนดการคัดเลือก วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. เป็ นต้นไป ณ โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร
10. การประกาศผลการคัดเลือก
10.1 ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร และทางเว็บไซต์
www.pykschool.ac.th
10.2 โรงเรี ยนจะประกาศผลการคัดเลือก โดยเรี ยงลาดับที่จากผูไ้ ด้คะแนนมากไปน้อย ทุกคนที่เข้ารับ
การคัดเลือก
11. การรายงานตัว
ให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร ในวันที่ 6 พฤษภาคม
พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-14.00 น. และหากไม่มารายงานตัวในวัน เวลา ดังกล่าว ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ แล้วทางโรงเรี ยนจะ
เรี ยกตัวผูส้ อบได้ในลาดับที่ถดั ไป
12. การทาสัญญา
ให้ผทู ้ ี่ได้รับการคัดเลือก มาทาสัญญาในวันรายงานตัวพร้อมมีผคู ้ ้ าประกัน ซึ่ งเป็ นข้าราชการ
จานวน 1 คน และจะทาสัญญาครั้งละ 1 ปี การศึกษา
13. เงื่อนไขในการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ของครู อตั ราจ้าง
13.1 ต้องปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับข้าราชการครู และมีสิทธิ์ ใน
การลาเหมือนลูกจ้างประจา
13.2 ให้มาทางานตลอดปี การศึกษา จานวน 10 เดือน เว้นเดือนเมษายน และ ตุลาคม
14. การจ่ายค่าจ้าง
โรงเรี ยนจะจ่ายค่าจ้างตามจานวนที่กาหนด ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน ยกเว้นเดือนเมษายนและ
เดือนตุลาคม โรงเรี ยนจะไม่จ่ายค่าจ้าง
15. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผูส้ มัครหรื อบุคคลอื่น จะคัดค้านไม่ได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2562

(นายปรี ชา มากมณี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร

ใบสมัครครู อตั ราจ้ างปฏิบัติหน้ าทีค่ รู ผ้ ูอสน
โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
1. ชื่อ.............................................................นามสกุล...............................................
สัญชาติ...................................................เชื้อชาติ....................................................
2. เกิดวันที่.........เดือน.........................................พ.ศ..................อายุ นับถึงวันสมัคร รวม...............ปี ..............เดือน
3. ปั จจุบนั พักอยูบ่ า้ นเลขที่..................หมู่...............ตาบล............................................อาเภอ.....................................
จังหวัด........................................โทรศัพท์…………………………………
4. วุฒิการศึกษาสู งสุ ด.............................วิชาเอก....................................จากสถาบัน...................................................
5. มีความรู้ความสามารถพิเศษคือ
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. เอกสารประกอบใบสมัคร
1.  สาเนาปริ ญญาบัตร หรื อ  หนังสื อรับรองคุณวุฒิ
2.  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3.  สาเนาทะเบียนบ้าน
4.  รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 รู ป
5.  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
6.  แฟ้ มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
7. ขอสมัครเป็ นครู อตั ราจ้าง โรงเรี ยนปากพะยูนพิทยาคาร

(ลงชื่อ)....................................................ผูส้ มัคร
(...............................................................)
วันที่.................เดือน............................................พ.ศ......................

