
 

 

 

ประกาศโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราวและเจาหนาท่ีธุรการวิชาการ  

********************* 

 ดวยโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  13 

ประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง ดวยเงินอุดหนุนของ

โรงเรียน   จํานวน  2   อัตรา  อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก 

ที่ ศธ 04009/ 3876  ลงวันที่   15  มีนาคม  2547  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  28 กันยายน 2559  เรื่องมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว และวิธีการ

บริหารงานบุคคล : ลูกจางช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับ

สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางช่ัวคราวและเจาหนาที่ธุรการวิชาการ ดังน้ี 

1.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนครูผูสอน จํานวน 2 อัตรา ดังน้ี 

  - ครผููสอนพลศึกษา       จํานวน 1  อัตรา 

 - เจาหนาที่ธุรการวิชาการ  จํานวน 1  อัตรา 

2. คุณสมบัติเฉพาะและคาตอบแทน 

 - ตําแหนงครูผูสอนพลศึกษา 

  1)  มีสัญชาติไทย 

  2)  วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี ทางดานการพลศึกษา  วิชาเอกตามรายวิชาที่สอน  

  3)  มีใบประกอบวิชาชีพครู  

  4)  สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว หรอื โรคติดตอรายแรง 

  5)  ไมเปนผูอยูระหวางตองโทษคดี หรือ ควบคุมความประพฤติตามคําสั่งของศาล 

          6)  มีความสามารถในการจัดหรือสรางทีมกีฬา 

  7) อัตราคาจาง  9,140 บาท/เดือน 

 -  ตําแหนงเจาหนาท่ีธุรการวิชาการ(วิชาเอกคอมพิวเตอร) 

  1)  มีสัญชาติไทย 

  2)  วุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี/ปวส. วิชาเอกคอมพิวเตอร   

  3)  สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัว หรอื โรคติดตอรายแรง 

  4)  ไมเปนผูอยูระหวางตองโทษคดี หรือ ควบคุมความประพฤติตามคําสั่งของศาล 

  5)  อัตราคาจาง   

    -  วุฒิปริญญาตรี  9,140 บาท/เดือน 

    -  วุฒิปวส.   8,000 บาท/เดือน 



3. คุณสมบัติท่ัวไปของผูท่ีมีสิทธิส์มัครเขารับการสรรหาและเลือกสรร 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไมตํ่ากวา  18  ป 

3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

4. ไมเปนผูมีรางกายทพุพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535               

 5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรค

การเมือง 

 6. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    

 7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรฐัวิสาหกจิ หรอืหนวยงานอื่นของรัฐ 

 8. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

4.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

        ติดตอขอใบสมัครและย่ืนใบสมัคร ไดที่สํานักงานกิจการนักเรียน  อาคารเรียน 1 โรงเรียนยานตาขาว

รัฐชนูปถัมภ  ตําบล ยานตาขาว อําเภอยานตาขาว จังหวัดตรัง    ต้ังแตวันพุธท่ี 5  เมษายน  2560  ถึง 

วันพุธท่ี 12 เมษายน 2560  ระหวางเวลา 08.30 น.  – 16.00 น. (เวนวันหยุดราชการ) 

5.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร  

 4.1 สําเนาปรญิญาบัตรหนังสอืรบัรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

 4.2 สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบบัจริง   จํานวน  1  ฉบับ 

 4.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบบัจริง   จํานวน  1  ฉบับ 

 4.4  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจรงิ     จํานวน  1  ฉบับ 

     4.5  รูปถาย ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  1  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

6.  กําหนดวันสอบ 

  วันอังคาร ท่ี 18 เมษายน  2560  เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประทบัพัก อาคารเรียน 1 

โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ  

7. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 

 ผูมสีิทธ์ิเขารบัการคัดเลอืก จะคัดเลือกโดยวิธีดังน้ี 
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วัน เดือน ป เวลา ตําแหนง การคัดเลือก 

18 เมษายน  2560   09.00 เปนตนไป 

ครูผูสอนพลศึกษา     
ดูแฟมสะสมผลงาน และสอบ

สัมภาษณ 

เจาหนาที่ธุรการ

วิชาการ 

ดูแฟมสะสมผลงาน และสอบ

สัมภาษณ 

 

8. การประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

   โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ  จะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรรภายใน           

วันพุธ ท่ี 19 เมษายน  2560  ทางเว็ปไซตโรงเรียน ( www.yantakao.ac.th ) 

 

9. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรไดมารายงานตัว 

     การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจาง ใหถือประกาศบัญชีผูผานการ

เลือกสรรไดตามลําดับที่  เปนการเรียกตัวผูมสีิทธ์ิไดรับการทาํสัญญาจาง 

 

10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 

     ผูผานการเลือกสรร จะตองมาทําสัญญาจางตามสถานศึกษาที่ไดรับเลือกสรรเปนครอูัตราจาง  

หองสํานักงานงานบุคลากร อาคารเรียน 1 โรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ ตามวันและเวลาที่กําหนด 

   

 

ประกาศ   ณ   วันที่   4   เดือน เมษายน  พ.ศ. 2560 

         
                                         (นายภิญโญ  พุดจีน)         

        ผูอํานวยการโรงเรียนยานตาขาวรัฐชนูปถัมภ 
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