    

ประกาศโรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา
เรื่ อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นบุคลากรโรงเรี ยน
ตาแหน่งครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์
-----------------------------------------ด้วยโรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน
ปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็ นบุคลากรโรงเรี ยน ตาแหน่งครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์ ฉะนั้น
อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เรื่ อง หลักเกณฑ์วธิ ีการและเงื่อนไขการคัดเลือก
บุคลากร จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคลากรโรงเรี ยน จานวน ๑ ตาแหน่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ ง วิชำเอก กลุ่มงำน และรำยละเอียด เป็ นบุคลากรโรงเรี ยน
ชื่อตาแหน่ง ครู ผสู้ อนวิชาคณิ ตศาสตร์
ขอบข่ ำยงำนทีจ่ ะให้ ปฏิบัติ
ทาหน้าที่หลัก การจัดการเรี ยนการสอนในรายวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยม และส่ งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ โดยเน้น
ความส าคัญ ทั้ง ความรู ้ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และค่ านิ ย มที่ ดี ง าม และปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ อื่ น ที่ เกี่ ย วข้อง ตามที่
ผูบ้ งั คับบัญชามอบหมาย
อัตรำค่ ำตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม่รวมค่าเสี่ ยงภัย)
ระยะเวลาจ้าง ให้เป็ นไปตามสัญญาจ้าง ปี ต่อปี
๒. คุณสมบัติทวั่ ไปและคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ ำรับกำรคัดเลือก
เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทวั่ ไป ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลือกต้อง เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติทวั่ ไป
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิ บแปดปี บริ บูรณ์
(๓) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟื อนไม่สมประกอบ

-๒(๕) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรื อเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
(๖) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องรับโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่สุดให้จาคุ ก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้น แต่ เป็ นโทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาท หรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ไม่ เป็ น
ผูบ้ กพร่ องในศีลธรรมอันดีจนเป็ นที่รังเกียจของสังคม
(๗) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษ ปลดออก หรื อไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิ จ หรื อหน่ วยงาน
อื่นของรัฐ
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ ง
ตำแหน่ งครู ผ้ สู อนวิชำคณิตศำสตร์
เป็ นผูส้ าเร็ จการศึกษาวุฒิปริ ญญาตรี กลุ่มวิชาหรื อสาขาเอกคณิ ตศาสตร์
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอใบสมัครและยืน่ สมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่ วนั ที่ ๑๗ – ๒๓ พฤศจิกำยน เวลำ ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.
( ยกเว้ นวันศุกร์ และวันเสำร์ ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลข โทรศัพท์ ๐๗๓-๓๓๖๘๘๕
๓.๒ หลักฐำนทีต่ ้ องยืน่ พร้ อมใบสมัคร
(๑) รู ปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ่าย
ไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิ ดรับสมัคร) จานวน ๓ รู ป (ให้เขียนชื่อ – สกุลหลังรู ปด้วย)
(๒) สาเนาแสดงผลการศึกษา เช่ น ปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับ รองคุ ณวุฒิและระเบี ยน
แสดงผลการเรี ยน ( Transcript ) ที่ แสดงว่าเป็ นผูม้ ี วุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ งที่ สมัคร จานวนอย่างละ ๑
ฉบับ โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้รับอนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัคร
(๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
(๔) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณี ชื่อ-นามสกุลในหลักฐาน
การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
(๕) หนังสื อรับรองการผ่านงาน จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ หลักฐานตามข้อ (๒) – (๕) ให้นาต้นฉบับจริ งมาเพื่ อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร
ทุกฉบับให้ผสู ้ มัครเขียนคารับรองสาเนาว่าถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดว้ ย
๓.๓ ค่ ำธรรมเนียมในกำรสมัคร
ผูส้ มัครจะต้องเสี ยค่าธรรมเนี ยม ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) และค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
จะไม่จ่ายคืนให้ไม่วา่ ในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น

-๓๓.๔ เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผูส้ มัครเข้ารับการคัดเลื อกจะต้องรั บ ผิดชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่า เป็ นผูม้ ี
คุ ณ สมบัติท ั่วไปและคุ ณ สมบัติเฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง ตรงตามประกาศรั บสมัครจริ งและจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมัค ร พร้ อ มทั้ง ยื่ น หลัก ฐานในการสมัค รให้ ถู ก ต้อ งครบถ้ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิด พลาดอัน เกิ ด จากผูส้ มัค รไม่ ว่าด้วยเหตุ ใ ดๆ หรื อวุฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ตรงตามคุ ณ วุฒิ ข องต าแหน่ ง
ที่สมัครคัดเลือก อันมีผลทาให้ผสู ้ มัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็ นโมฆะสาหรับผูน้ ้ นั และจะเรี ยกร้องสิ ทธิ ใด ๆ มิได้
๔. ประกำศรำยชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ ำรับกำรคัดเลือก
โ ร ง เรี ย น เต รี ย ม ศึ ก ษ าวิ ท ย า จ ะ ป ร ะ ก าศ ร าย ชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ์ เข้ ารั บ ก าร คั ด เลื อ ก
ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เวลำ ๑๖.๓๐ น. ทางเว็บไซต์โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา (www.triam.ac.th)
๕. หลักสู ตรและวิธีกำรคัดเลือก
ผูส้ มัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา ตามหลักสู ตรที่โรงเรี ยน
กาหนด
๖. เกณฑ์ กำรตัดสิ น
การประเมิ นสมรรถนะ จะแบ่ งการประเมิ นเป็ น ๓ ครั้ ง ดั้งนี้ ครั้ งที่ ๑ ความรู้ ความสามารถ
ทัว่ ไป ครั้งที่ ๒ ความรู ้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และครั้งที่ ๓ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดย
การสอบสัมภาษณ์
๖.๑ ผูท้ ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๖.๒ ผูท้ ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะต้องเป็ นผูท้ ี่ ได้คะแนนผ่านการ
ประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ แล้ว ผูท้ ี่จะผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๖๐
๖.๓ ผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือก ต้องเป็ นผูท้ ี่ได้คะแนนผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
และครั้งที่ ๒ การจัดจ้างให้เป็ นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ของตาแหน่ง ตามที่กาหนดไว้
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำค ก
โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือกตามลาดับคะแนนสอบ
ทางเว็บไซต์โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา (www.triam.ac.th ) ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

-๔๘. กำรจัดทำสั ญญำจ้ ำง
การจัด จ้า งจะเป็ นไปตามล าดับ ที่ ตามประกาศรายชื่ อ ผู ้ผ่า นการคัด เลื อ กของโรงเรี ย น
เตรี ยมศึ ก ษาวิ ท ยา โดยผู้ที่ ไ ด้ รั บ การคัด เลื อ ก ล าดั บ ที่ ๑ จะต้ อ งมารายงานตัว และท าสั ญ ญาจ้า ง
ในวันที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา หากผูผ้ า่ นการคัดเลือก
ไม่ม ารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่ าวถื อว่าสละสิ ท ธิ์ และจะเรี ยกล าดับถัดไปมารายงานตัวและท า
สัญญาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางฮัซนะห์ ปั ตนกุล)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเตรี ยมศึกษาวิทยา

ตำรำงกำหนดกำรรับสมัครบุคลำกรโรงเรียน
โรงเรียนเตรียมศึกษำวิทยำ
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี
วันเดือนปี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๑๗ – ๒๓ พฤศจิกายน
๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

รำยกำร
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร

หมำยเหตุ
สถานที่รับสมัคร / ทดสอบ /
รายงานตัว โรงเรี ยนเตรี ยมศึกษา
วิทยา

ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับ
การคัดเลือกบุคลากรโรงเรี ยน
ทดสอบ ความรู้ความสามารถ
ทัว่ ไป ภาค ก
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ น
การทดสอบความรู้ความสามารถ
ทัว่ ไป ภาค ก
ทดสอบความรู้ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่ง ภาค ข และสอบ
สัมภาษณ์ ภาค ค
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ น
การคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง

ตำรำงกำรประเมินสมรรถนะคัดเลือกบุคลำกรโรงเรี ยน ตำแหน่ ง ครู ผ้ สู อนวิชำคณิตศำสตร์
โรงเรียนเตรียมศึกษำวิทยำ สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนปัตตำนี
วันที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
..................................................................................
ภำค ก ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันที่ ๒๖ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
- ด้านการคิดคานวณ
- ด้านการใช้ภาษาไทย
- ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๑๐๐ คะแนน

ภำค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
- ความรู้ความสามารถเฉพาะ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.
ตาแหน่ง

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

๑๐๐ คะแนน

ภำค ค ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์)
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ/ประเมิน
วันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็ นต้นไป - สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐ คะแนน

หมายเหตุ

