
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์
เร่ือง  รับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพือ่จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง ครูผูส้อนวชิาภาษาจีน 

********************* 
        ด้วยโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ อ  าเภอท่าศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพื่อจดัจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง 
ครูผูส้อนวชิาภาษาจีน  จ  านวน ๑ อตัรา   อาศยัอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 
๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เร่ือง การมอบอ านาจเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว  จึงประกาศรับ
สมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพือ่จา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง ครูผูส้อนวชิาภาษาจีน  ดงัน้ี 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  
จ านวน ๑ อัตรา  อตัราค่าจา้งเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท  (-หน่ึงหม่ืนบาทถว้น-) 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคดัเลือก เป็นผูมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
 ๒.๑  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไ้ขเพิม่เติม 
 ๒.๒  เป็นผูไ้ดรั้บวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาภาษาจีน  ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด จะตอ้งมี
ความรู้พื้นฐานทางวชิาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ หนงัสือรับรองคุณวฒิุที่สภามหาวิทยาลยัอนุมตัิแลว้ 
และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
             ๒.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช  
             ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคดัเลือก 
       ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือก ใหข้อรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรได้ ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์ อ  าเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช  ต้ังแต่วันที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๖๓ –  
๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕ .๐๐ น  (เว้นวันหยุดราชการ) 
             ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามาย่ืนในวนัสมัครสอบ 
              ๔.๑  ส าเนาปริญญาบตัรหนงัสือรับรองคุณวฒิุที่สภามหาวทิยาลยัอนุมตัิแลว้ และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาที่จะสมคัร พร้อมฉบบัจริง จ  านวน ๑ ฉบบั 
             ๔.๒  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน ๑  ฉบบั 
             ๔.๓  ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน ๑  ฉบบั 
 ๔.๔  หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถา้มี) จ  านวน ๑  ฉบบั 
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑ น้ิว  จ  านวน  ๒ รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๖  ใบรับรองแพทย ์   
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             ๕.  การย่ืนใบสมัคร 
             ๕.๑  ผูส้มคัรจะตอ้งรับและยืน่ใบสมคัรสอบดว้ยตนเองและตอ้งกรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหถู้กตอ้ง
และครบถว้น 

        ๕.๒  ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานที่ที่สามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณียไ์ว ้
ในใบสมคัรและเบอร์โทรศพัทท์ี่ติดต่อไดแ้น่นอน 
            ๕.๓  ผูส้มคัรตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมคัรให้เรียบร้อยต่อหนา้เจา้หนา้ที่รับสมคัร 

            ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคดัเลือก 
      ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือก  วันที ่๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.oo น  เป็นต้นไป  
ณ ส านกังานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์ อ  าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒ / โทรศพัทส์อบถาม  ๐๘๙-๘๐๒๐๙๕๗ 
            ๗. วิธีการคดัเลือก 
            ๗.๑  สอบสมัภาษณ์ 
            ๗.๒ สาธิตการสอน 
            ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคดัเลือก 
        โรงเรียนสระแกว้รัตนวิทย ์จะด าเนินการสอบคดัเลือก ในวันอังคาร ที่ ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๓ เวลา 
๐๙.oo น เป็นต้นไป  สถานที่สอบคดัเลือก  ณ ส านกังานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์  อ  าเภอ
ท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช   ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  
            ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการสอบคดัเลือก 
            ๙.๑  ผูส้อบผา่นจะตอ้งไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ ร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผูไ้ดค้ะแนนเท่ากนั จะใชว้ธีิ 
การสุ่ม(จบัสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
            ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกตาม ขอ้ ๙.๑ เรียงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนสูงลงมา  ภายใน
วนัที่ ๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙ .๐๐ น  ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย ์ 
อ  าเภอท่าศาลา  จงัหวดันครศรีธรรมราช  ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๑๒  
            ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
            ๑๐.๑  ก าหนดวนั เวลาการด าเนินการจดัท าสญัญาจา้ง 
   -  วนัที่ ๑ กรกฏาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๓ .๐๐ น  รายงานตวั/ท าสญัญาจา้ง ณ  ส านกังาน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  และ เร่ิมปฏิบติังาน  
            ๑๐.๒ การจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือการขึ้นบญัชีผูผ้่านการสอบคดัเลือก เป็น
หนงัสือเรียกตวัผูมี้สิทธ์ิมาจดัท าสญัญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ต  าแหน่งครูผูส้อนวิชาภาษาจีน  และให้มารายงาน
ตวั ตามวนั เวลา ที่ก  าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คดัเลือก 
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              ๑๐.๓ ผูไ้ดรั้บการจดัท าสญัญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราว  ต  าแหน่ง ครูผูส้อนวชิาภาษาจีน  ตอ้งไปรายงานตวั
เพือ่จดัท าสญัญาจา้งตามก าหนด  ถา้พน้เวลาดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บญัชีผูผ้า่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย 
              ๑๐.๔ การจา้งลูกจา้งชัว่คราว ต  าแหน่ง ครูผูส้อนวิชาภาษาจีน  ไม่มีขอ้ผูกพนัต่อเน่ืองที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังานราชการหรือขา้ราชการ 
              ๑๐.๕ ผูไ้ดรั้บการจา้งปฏิบตัิหนา้ที่ ครูผูส้อน ในกรณีระหวา่งปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏวา่เป็น 
ผูข้าดคุณสมบติัตามที่ก  าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผูมี้อ  านาจในการจา้ง อาจ
สัง่เลิกจา้ง  โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้  โดยไม่มีเง่ือนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งส้ิน  

๑๑. ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการ ฯ ถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครสอบคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคดัค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณใีดๆ  
 

     จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

                        ประกาศ ณ วนัที่ ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

                                                                                   
                                                                            (นางสาวนิวร ผวิกระดา้ง) 
                 ผูอ้  านวยการโรงเรียนสระแกว้รัตนวทิย ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการสอบคดัเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน 

ตามประกาศโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์  ลงวันที่ ๒๓  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
  ๒๓-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓                           ประกาศรับสมคัร 
  ๒๔-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓              รับสมคัร เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 
                                                                                 (เวน้วนัหยดุราชการ) 
  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๓                            ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบเขา้รับการคดัเลือก 
  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๓               สอบสมัภาษณ์ /สาธิตการสอน  
    ๑  กรกฏาคม ๒๕๖๓                                         - ประกาศผลการสอบคดัเลือก  
                                                                                 - รายงานตวัท าสญัญาจา้ง และเร่ิมปฏิบตัิงาน 
                                          
                                                               

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 


