ประกาศโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
.....................................................
ด้ ว ยโรงเรี ย นทุ่ ง โพธิ์ วิ ท ยา มี ค วามประสงค์ จ ะด าเนิ น การรั บ สมั ค รคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น
ลู กจ้ างชั่ว คราว ปฏิ บั ติห น้ าที่ ส อนวิช าภาษาอั งกฤษ ดังนั้ น อาศัยความตามหนั ง สื อส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบั ติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่
สอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่งที่รับสมัคร ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวไทย) จานวน 1 อัตรา
รับสมัครเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) ครูสอนภาษาอังกฤษชาวไทย จานวน 1 อัตรา
- มีสัญชาติไทย
- เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่ต่ากว่า 23 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 35 ปี หากเป็นชายจะต้องผ่านการเกณฑ์
ทหารหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษรายกลุ่มหรือรายบุคคล
- เป็ น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (หากมีผลการสอบมาตรฐานเช่น
TOEIC, TOEFL หรือเทียบเท่ามาแสดง จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มองโลกในแง่ดี
- มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนและการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย
- จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3) ไม่เป็นบุคคลผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในประกาศกาหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสาหรับ พนักงาน
ดังต่อไปนี้
(ก) โรคเรื้อนระยะติดต่อหรือในระยะเวลาที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ข) วัณโรคในระยะอันตราย
(ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจในสังคม
(ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
5) ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือความลหุโทษ
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1) ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระหว่างวันที่ 20 - 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก (จะต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จานวน 2 รูป
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4) สาเนาใบรับรองผลการศึกษาและสาเนาปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
5) เอกสารอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อาเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา และ www.tpws.ac.th

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
จะดาเนิ น การคัดเลื อกในวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนทุ่ งโพธิ์วิทยา อาเภอตะกั่วทุ่ ง
จังหวัดพังงา ตามตารางการคัดเลือกดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
2 9 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1
09.00 น. – 12.00 น.
ทดสอบข้อเขียน
13.00 น. เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
60
40
100

เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก
1) ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือก ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ในกรณี
ที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการทดสอบการปฏิบัติงานมากกว่าอยู่ในลาดับ
ที่ดีกว่า
2) จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 1) โดยเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทาสัญญา ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังนี้
(ก) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(ข) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(ค) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นางสาวชนากานต์ หมื่นพันธ์ชู)
ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

