ประกาศโรงเรียนพล
เรื่อง รับสมัครลูกจ้ างชั่วคราว ตาแหน่ งครู อัตราจ้ างชาวต่ างประเทศ
......................................................
ด้วยโรงเรี ยนพล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความประสงค์รับสมัคร
ครู อตั ราจ้างสอนภาษาอังกฤษ จานวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตาแหน่ งที่รับสมัคร
ตาแหน่ง ครู อตั ราจ้าง (ครู ชาวต่างประเทศสอนภาษาอังกฤษ) จานวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
เดือนละ 20,000 บาท
ระยะเวลาการจ้าง 16 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
วุฒิการศึกษา
เป็ นผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ทางการศึกษา หรื อปริ ญญาอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีประสบการณ์ในการสอน
สาขาวิชาที่รับสมัคร
คุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
(1) มีสญ
ั ชาติใดก็ได้
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์
(3) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็ นผูม้ ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อ
จิตฟั่นเฟื อน ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคตามทีก่ าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
(5) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(6) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็ นข้าราชการหรื อลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรื อลูกจ้างของหน่วยงานอื่น
ของรัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานราชการหรื อลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น( ในวันที่ทาสัญญาจ้าง)

3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูป้ ระสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยนื่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร
กลุ่มบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพล จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วนั ที่ 18 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม
2560 ในเวลาราชการ
3.2 เอกสารและหลักฐานที่ตอ้ งยืน่ พร้อมใบสมัคร
(1) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1x 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
นับถึงวันสมัคร
จานวน 2 แผ่น
(2) สาเนาปริ ญญาบัตร สาเนาแสดงผลการเรี ยน หรื อหนังสือรับรองวุฒิที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ี
วุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
ภายในวันปิ ดรับสมัครวันสุดท้าย
จานวน 2 ฉบับ
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
(4) Passport /Visa (หนังสือเดินทาง)
จานวน 2 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน
จานวน 2 ฉบับ
(6) หลักฐานอื่นๆ เช่นหนังสือสาคัญใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จานวน 2 ฉบับ
4. การประกาศรายชื่อผู้มสี ิ ทธิ์เข้ ารับการประเมิน
โรงเรี ยนพล จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู ้ความสามารถ ในวันที่ 9
พฤษภาคม 2560
5. วัน เวลาและสถานที่เข้ ารับการประเมิน
ผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมินประสบการณ์และความรู ้ความสามารถ จะต้องเข้ารับการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. เป็ นต้นไป ณ ห้อง
โสตทัศนูปกรณ์ โรงเรี ยนพล หรื อสอบถามได้ทหี่ มายเลขโทรศัพท์ 0-4341-4211 , 094-2738181
6. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รับการประเมินประสบการณ์การปฏิบตั ิงานและความรู ้ความสามารถ ด้วยวิธีการ
ประเมินดังนี้
หลักเกณฑ์การประเมิน
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
1.ประเมินประสบการณ์การปฏิบตั ิงานเฉพาะตาแหน่ง
50
ประเมินเอกสาร แฟ้ มสะสมงาน
และสาธิตการสอน
2.ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและประสบการณ์
50
สัมภาษณ์
รวม
100

7. เกณฑ์ การตัดสิ น
ผูท้ ี่จะถือว่าผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รับคะแนนในการประเมินความรู ้ความสามารถ
ทั้ง 2 ภาค ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
8. การจัดลาดับที่
ผูผ้ ่านการคัดเลื อกจะเรี ยงลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนมากไปหาคะแนนน้อย ในกรณี ที่มีผูผ้ ่านการ
คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ผา่ นการคัดเลือกที่ได้คะแนนความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและ
ประสบการณ์ (การสัม ภาษณ์ ) มากกว่า เป็ นผู ้มี ล าดับ ที่ สู ง กว่า ถ้า ผูผ้ ่ า นการคัด เลื อ กมี ค ะแนนความรู ้
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและประสบการณ์( การสัมภาษณ์ )เท่ากัน ให้ผทู ้ ี่มีคะแนนความรู ้ประเมิ น
ความรู ้ความสามารถ เฉพาะตาแหน่ งมากกว่าเป็ นผูม้ ีล าดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ใช้วิธีการจับ
ฉลาก ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก ใช้ ได้ ไม่ เกิน 1 ปี นับแต่วนั ประกาศขึ้นบัญชีเป็ นต้นไป แต่ถา้ มี
การประกาศรับสมัครครั้งใหม่ในสาขาวิชาเดิม บัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกครั้งก่อน เป็ นอันยกเลิกหรื อสิ้นสุด
9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนพล จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรี ยนพล
หรื อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4341-4211, 094-2738181
10. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามข้อ 9 ลาดับที่ 1 และ ลาดับที่ 2 ให้มาทาสัญญาจ้างด้วยตนเอง พร้อม
เอกสารหลักฐานของตนเองและผูค้ ้ าประกัน ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ งาน
บุคลากร กลุ่มบริ หารงานบุคคล โรงเรี ยนพล
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2560

(นายสุรเชษฐ รู ปต่า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนพล

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกวิทยากรภายนอก
ตามประกาศโรงเรียนพล ลงวันที่ 18 เมษายน 2560
วัน เดือน ปี
18 เมษายน 4 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560
12 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560

การดาเนินการ
-ประกาศรับสมัคร
-ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์
เข้ารับการคัดเลือก
-ประเมินประสบการณ์และ
ความรู ้ความสามารถ
-ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการ
คัดเลือก
-ทาสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการ
คัดเลือก
-รายงานตัว และเริ่ มปฏิบตั ิงาน

สถานที่
งานบุคลากร
โรงเรี ยนพล
โรงเรี ยนพล

เวลา
เวลา 08.30 -16.30 น.
(เว้ นวันหยุดราชการ)
เวลา 09.00 น.

โรงเรี ยนพล

เวลา 09.30 น.
เป็ นต้นไป
เวลา 09.00 น.

โรงเรี ยนพล
งานบุคลากร
โรงเรี ยนพล
โรงเรี ยนพล

เวลา 09.00 น.
เวลา 08.30 น.

