ประกาศโรงเรียนพระนารายณ์
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาจีน โรงเรียนพระนารายณ์
--------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนพระนารายณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน
ประจาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในตาแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาจีน โดยดารงตาแหน่งเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว มีกาหนดสัญญาจ้างระหว่างวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กาหนด
รายละเอียดการรับสมัครและคัดเลือก ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- ตาแหน่งครูอัตราจ้างภาษาจีน
๒. อัตราค่าจ้าง
-ตาแหน่งครูอัตราจ้าง

จานวน ๑ อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.๑ อายุไม่ต่ากว่า ๒๒ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี
๓.๒ สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ตามวิชาเอกที่แจ้งไว้ในข้อที่ ๑
๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) หากมีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๔ มีความสนใจใฝ่รู้ ขวนขวายที่จะพัฒนาตนเองทางด้านความรู้และทักษะอยู่เสมอ
๓.๕ มีจิตอาสาในการทางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม นอกเหนือจากหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
๓.๖ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๓.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น
๓.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๓.๑๑ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๓ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๓.๑๔ ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓.๑๕ ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร
๓.๑๖ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงาน
อื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๑๗ มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

๒
๔. กาหนดการรับสมัคร การสอบ และการประกาศผลสอบ
๔.๑ กาหนดการรับสมัคร
วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (เว้นวันหยุดราชการ)
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ สานักงานกลุ่มอานวยการ อาคาร ๑ ชั้นล่าง โรงเรียนพระนารายณ์
๔.๒ กาหนดการสอบ
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนพระนารายณ์
เวลา
วิชาที่สอบ
ห้องสอบ

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สอบข้อเขียน

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สอบสอน
(คนละ ๑๐ นาที)

อาคาร ๔
ห้องนารายณ์มหาเทพ
อาคาร ๔
ห้องนารายณ์มหาเทพ
สถานที่จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

หมายเหตุ ในส่วนการสอบสอน ผู้สมัครต้องเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาที่จะทาการ
สอบสอนมาด้วย ๑ แผน จานวน ๕ ชุด พร้อมด้วยสื่อประกอบการสอนที่จะใช้ประกอบตอนสอบ
๔.๓ สัดส่วนการให้คะแนนการสอบ (สาหรับตาแหน่งครูอัตราจ้าง)
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น คะแนนสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน , คะแนน
สอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน และคะแนนสอบสอน ๓๐ คะแนน
๔.๔ กาหนดการประกาศผลสอบ
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป บนเว็บไซต์โรงเรียน
พระนารายณ์ (www.pranarai.ac.th)
๔.๕ กาหนดการรายงานตัวและทาสัญญา
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. หากพ้นจากช่วงวันและ
เวลาดังกล่าวถือว่า “สละสิทธิ์”
๕. หลักฐานประกอบการสมัคร
๕.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว (ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๑ รูป
๕.๒ สาเนาเอกสารแสดงผลการศึกษา หรือหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ตรงตามประกาศ
จานวน ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ - ในกรณี ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ของเอกสารที่ประกอบการรับสมัครไม่ตรงกันจะต้องมี
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนของที่ว่าการอาเภอเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน

- ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบั๓ ติ
และหลักฐานเอกสารในการรับสมัครตรงตามประกาศ หากตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่า
คุณสมบัติและหลักฐานเอกสารไม่ถูกต้องถือว่าผู้คัดเลือกได้เป็นโมฆะ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
๖. การพิจารณาผลการคัดเลือก
๖.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบคัดเลือกรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลาดับคะแนนรวมสูงสุดลงมาต่าสุด
๖.๓ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกขึ้นบัญชีไว้ ๑ ปี และสามารถยกเลิกการขึ้นบัญชีได้ในกรณี ดังนี้
๖.๓.๑ ขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
๖.๓.๒ ไม่มารายงานตัวตามกาหนด
๗. เงื่อนไขการจ้าง
๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าปฏิบัติงานต้องมาทาสัญญากับทางโรงเรียนตามที่กาหนด
๗.๒ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
๗.๓ ระหว่างการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด ขาดความรู้ ความสามารถ
ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า
๗.๔ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างและการจัดจ้างต่อไป จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
และได้รับอนุมัติงบประมาณสาหรับการจ้างดังกล่าวนี้แล้ว จึงจะพิจารณาการจัดจ้างต่อ
หรือเลิกจ้างตามวิธีการที่โรงเรียนกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเบญจวรรณ โมธินา)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระนารายณ์

