
 
 

ประกาศโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
          ด้วยโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  มีความประสงค์ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาต่างประเทศท่ี 2 (ภาษาจีน) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  ประจ าปีการศึกษา 2562  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
ลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ีสอนภาษาจีน   จ านวน  1  อัตรา 
                            อัตราค่าจ้าง  15,000  บาท/เดือน  
 

2. หลักเกณฑ์และคุณสมบัติ 
          2.1  เพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 24 – 50 ปี มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตร ี
                 หรือเทียบเท่า  สาขาวิชาเอกด้านภาษาจีน 
          2.2  สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
          2.3  ไม่เป็นผู้ติดส่ิงเสพติดให้โทษ 
          2.4  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี  จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
          2.5  ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
          2.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          2.7  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 
          2.8  หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านการสอนภาษาจีน (ถ้ามี)         
   

  3. เอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมในวันสมัคร 
        (1) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตการสอนโดยไม่ประกอบวิชาชีพครู  
             จ านวน 1 ฉบับ ( ถ้ามี ) 
        (2) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
        (4) หลักฐานแสดงความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน / การสอนภาษาจีน /หนังสือ 
            ประสบการณ์สอน  (ถ้ามี) 
        (5) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยไม่เกิน 6 เดือน  
            (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จ านวน  1  รูป 
        (6) ส าเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
 
 



            ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา  
            และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  
            จ านวน อย่างละ 1 ฉบับ  
        (7) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชน  (ไม่เกิน 1 เดือน) 
        (8) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปล่ียน ช่ือ-สกุล  ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) 

**เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องด้วย*** 
 

        4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
           ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ท่ีโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 
ต้ังแต่วันที่ 18 – 22  พฤศจิกายน 2562 ( ในวันและเวลาราชการ )  ต้ังแต่เวลา 08.30-16.30 น.  
ณ  ห้องฝ่ายบุคลากร  อาคารอ านวยการ  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี เบอร์โทรศัพท์  043-448380 ,095-2182275  
 

        5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  โดยเรียง
ตามล าดับการสมัคร ภายใน วันที่  25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์  
http://www.sawatee.ac.th 
 

6.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
     ผู้สมัครลงช่ือและสอบภาคปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมเล็กอาคารอ านวยการ โรงเรียนสาวะถี-

พิทยาสรรพ์  โดยจะทดสอบการปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์  ในด้านความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
ประเมินจากประวัติส่วนตัว  ประวัติการท างาน  ความรู้ความสามารถอื่นๆ  ในวันที่  28 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  
ภายในวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ต้ังแต่เวลา 15.00 น.  เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์  
http://www.sawatee.ac.th 
 7.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร/เง่ือนไขการจ้าง 
              การประกาศผลของคณะกรรมการคัดเลือกถือเป็นท่ีส้ินสุด  โดยเรียงตามล าดับคะแนน
สูงสุด  โดยได้รับค่าจ้างจากเงินรายได้ของสถานศึกษา  และให้ผู้ได้รับคัดเลือกในล าดับท่ี 1 มา
รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562   เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป   
ณ  ห้องบุคลากร อาคารอ านวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์และเริ่มปฏิบัติหน้าท่ี  ต้ังแต่วันท่ี 2 
ธันวาคม 2562  เป็นต้นไป  หากไม่มารายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์   

    ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี 043-448380,0952182275 
 

 

    ประกาศ ณ วันท่ี   11  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2562 
 

 

                                                                 
 
 
                                                                          ( นายโชคชัย  ชุมแวงวาปี ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์   
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ปฏิทินด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งครูสอนภาษาจีน 

                      โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
                         สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 

ท่ี วัน/เดือน/ป ี รายการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 วันท่ี 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 -ประกาศรับสมัคร กลุ่มงานบุคลากร  
2 วันท่ี 18 –22 พฤศจิกายน 2562 

ในวันและเวลาราชการ 
-รับสมัครท่ีห้องกลุ่มงานบุคลากร 
  โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 

กลุ่มงานบุคลากร  

3 วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2562 -ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
 การคัดเลือก 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คุณสมบัติ 

 

4 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 -ประเมินสมรรถนะ  
 การทดสอบปฏิบัติการสอนและ
สัมภาษณ์ 

คณะกรรมการ 
ประเมินสมรรถนะ 

 

5 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 -ประกาศผลการคัดเลือก กลุ่มงานบุคลากร  
6 วันท่ี 29 พฤศจิกายน 2562 -รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง กลุ่มงานบุคลากร  
7 วันท่ี 2 ธันวาคม 2562 -ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง   

 
 

  


