
 

ประกาศโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 
( พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถัมภ์ ) 

เร่ือง  การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าทีอ่ตัราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)   

-------------------------------------------------------- 
 

 ดว้ยโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์(พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถมัภ)์ ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคล
เพื่อสรรหาและท าสัญญาจา้งเป็นอตัราจา้งชัว่คราว  ต าแหน่งครูผูส้อน และเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา เม่ือวนัท่ี วนัท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕   มีความเห็นชอบใหด้ าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบติั
หนา้ท่ีเป็นอตัราจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ทั้งน้ีเพื่อแกปั้ญหาการขาด
แคลนวชิาเอก (ภาษาจีน) จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอตัราจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง 
ครูผูส้อน โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 

๑. ช่ือต าแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอยีดการจ้าง 
ช่ือต าแหน่ง    ครูผูส้อน 
กลุ่มงาน         บริหารวชิาการ 
ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัติ 
ปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วชิาภาษาจีน ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เก่ียวกบัการท าหนา้ท่ีหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย 
จ านวน ๑  อตัรา   เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ในภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๕  จา้งดว้ยเงินรายไดส้ถานศึกษา   
ท าสัญญาจา้งตั้งแต่วนัท่ี  ๑  มิถุนายน  ๕๖๕  ถึงวนัท่ี  ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๕  อตัราค่าจา้งรายเดือน ๆ ละ ๙,๐๐๐  
บาท (เกา้พนับาทถว้น)  ทั้งน้ี โดยผูส้มคัรเขา้รับการพิจารณาจะตอ้งมีคุณสมบติั  ดงัต่อไปน้ี 

๑. คุณสมบติัของผูส้มคัร 
๑.๑   ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาวชิาภาษาจีน  (วชิาเอกภาษาจีน) 
๑.๒  ไม่จ  ากดัเพศ มีอายรุะหวา่ง ๒๐ – ๔๐  ปี 
๑.๓   มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 

 (ภาษาจีน)  เป็นอยา่งดี 
๒.  เอกสารประกอบการสมคัร 

๒.๑  ส าเนาใบแสดงผลการเรียนและส าเนาปริญญาบตัร  จ  านวน  ๑  ชุด 
๒.๒  ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  ๑  ชุด 
๒.๓  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ  านวน  ๑  ชุด 
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๒.๔  รูปถ่ายขนาด ๑ น้ิว หนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า  จ  านวน  ๒  รูป 
๒.๕  ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงวา่ไม่เป็นโรค 

ตอ้งหา้มตามกฎ ก.ค.ศ.  วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙    จ  านวน ๑ ฉบบั 
 ๓.  ระยะเวลาในการรับสมคัร 
          โรงเรียนจะรับสมคัรในวนัท่ี  ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๖๕  – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๕    ณ  หอ้ง
ธุรการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์(พลอากาศเอกจรูญ  วฒิุกาญจน์ อุปถมัภ)์  อ าเภอเลิงนกทา  จงัหวดัยโสธร 

 ๔.  วธีิการคดัเลือก  
        ๔.๑   ความรู้ความสามารถ โดยการสอบขอ้เขียนทดสอบความรู้  (คะแนน  ๕๐  คะแนน)   
        ๔.๒  ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากภูมิความรู้ บุคลิกภาพและผล 

การศึกษาตามรายละเอียดในใบแสดงผลการเรียนในระดบัปริญญาตรี  (คะแนน  ๕๐  คะแนน)   
๕.  ก าหนดวนัและเวลาการคดัเลือก 

โรงเรียนจะด าเนินการคดัเลือกในวนัท่ี   ๒๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๕    ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. 
 เป็นตน้ไป   ณ  หอ้งโสตทศันศึกษา โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์(พลอากาศเอกจรูญ  วฒิุกาญจน์ อุปถมัภ)์ 
อ าเภอเลิงนกทา  จงัหวดัยโสธร  
               ๖.  เกณฑก์ารตดัสินการเลือกสรร 

               ผูส้มคัรตอ้งผา่นการประเมินสมรรถนะดา้นต่าง ๆ  โดยไดค้ะแนนแต่ละภาครวมกนัไม่ต ่ากวา่ 
ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดบัผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมจากสูงสุด จากมากไปหานอ้ย กรณีท่ีไดค้ะแนนรวมเท่ากนัใหเ้รียง 
ล าดบัผูท่ี้ไดค้ะแนนการประเมินสมรรถนะ ภาคความรู้ความสามรถทัว่ไปมากกวา่  เป็นผูอ้ยูใ่นระดบัสูงกวา่ ถา้ได้
คะแนนเท่ากนัอีกใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนในการประเมินสมรรถนะ ท่ีสูงกวา่ความสามรถในการสอน มากกวา่อยูใ่นล าดบั
สูงกวา่  

   ๗.  ก าหนดวนัประกาศผล 
 โรงเรียนจะประกาศผลการคดัเลือกบุคคลเพื่อท าสัญญาจา้งเป็นอตัราจา้งชัว่คราว ในวนัท่ี  ๒๖   

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐  น.  โดยการติดประกาศผลการคดัเลือกไว ้ ณ  ป้ายประกาศหนา้หอ้ง
ธุรการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์(พลอากาศเอกจรูญ  วฒิุกาญจน์ อุปถมัภ)์  อ าเภอเลิงนกทา  จงัหวดัยโสธร 

   ๘.  การจดัท าสัญญาจา้งผูผ้า่นการเลือกสรร 
                ๘.๑. ผูผ้า่นการเลือกสรรจะไดรั้บการจดัท าสัญญาจา้งตามล าดบัท่ี โดยใหผู้ผ้า่นการเลือกสรร

จดัท าสัญญาจา้ง ท่ี โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์ ในวนัท่ี  ๑  มิถุนายน   ๒๕๖๕ 
               ๘.๒. การรายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้งคร้ังแรก จะยดึถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้า่น

การเลือกสรรเป็นหนงัสือ เรียกตวัผูมี้สิทธ์ิมาจดัท าสัญญาจา้งเป็นอตัราจา้งชัว่คราวคร้ังแรกและใหม้ารายงานตวั จึง
เป็นหนา้ท่ีของผูส้มคัรท่ีตอ้งรับทราบประกาศรายช่ือและข้ึนบญัชีผา่นการเลือกสรร 
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               ๘.๓. ผูท่ี้รายงานตวัจดัท าสัญญาจา้งเป็นอตัราจา้งชัว่คราว ตอ้งไปรายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง

ตามก าหนด ถา้พน้เวลาดงักล่าว จะถือวา่สละสิทธ์ิและถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการ
เลือกสรรเป็นการเฉพาะราย 

   

ประกาศ    ณ  วนัท่ี  ๑๙    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                                          
                  (นายกรกต  คงทน) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค ์
                (พลอากาศเอกจรูญ  วุฒิกาญจน์ อุปถมัภ)์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


