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ประกาศโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
*********************
ด้วย โรงเรียนปางมะกาดวิทยา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครู
อัตราจ้ าง จ านวน ๑ อัต รา โรงเรีย นจึ งจะดาเนิ น การรับ สมัครสอบคัดเลื อ กบุค คลเพื่ อจ้างเป็น ลู กจ้ าง
ชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ด่วนที่สุด ๐๔๐๐๙/
ว 4562 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริห ารอัตรากาลั งพนักงานราชการและลู กจ้างชั่วคราว ลงวัน ที่
24 กรกฎาคม 2560 และคาสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 เรื่อง มอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำง
1.1 ชื่อตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง จานวน 1 อัตรา
1.2 สาขาวิชา ดนตรี หรือ ที่มีความสามารถด้าน ดนตรี
1.3 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานในตาแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาดนตรี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่โรงเรียน
มอบหมาย
1.4 ค่าจ้าง 6,000 บาท / เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ งข้ า ราชการทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ งหรื อ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
(8) ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช
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2.2 คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
(1)เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รับงานบริการ และสามารถดูแลนักเรียนได้
(2)สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดนตรี หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
อาเภอเวีย งป่ าเป้ า จั งหวัดเชีย งราย ตั้ งแต่วัน ที่ 5 – 13 กุม ภำพั น ธ์ พ.ศ.2561 (ในวัน และเวลา
ราชการ)
๔. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์
หลักฐานตามข้อ 4.1 – 4.5 ให้นาต้นฉบับจริงมาตรวจสอบ และสาเนาเอกสารทุกฉบับให้
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วย
๕. กำรยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้ส มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 14 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา และทางเว็บเพจโรงเรียนปางมะกาดวิทยา https://web.facebook.com/
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา -717735825000015/
๗. วัน เวลำ และรำยกำรกำรประเมิน
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนปางมะกาดวิทยา อาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตามกาหนดการสอบใน
ตาราง ดังต่อไปนี้
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วัน เวลำ
วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2561
๐๙.๐๐ – ๑๐.3๐ น.
11.00 – ๑๒.๐๐ น.

วิชำที่สอบ
- ความรู้เฉพาะตาแหน่ง
- ความรู้วิชาเอก
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
๕๐
๕๐

หมำยเหตุ
สอบข้อเขียน
สอบ
สัมภำษณ์

๘. สถำนที่สอบ
โรงเรียนปำงมะกำดวิทยำ อำเภอเวียงป่ำเป้ำ จังหวัดเชียงรำย
๙. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ ส อบผ่ านจะต้องได้ คะแนนรวม กัน ไม่น้ อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่ มี ผู้ ได้ค ะแนน
รวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้
ที่ได้คะแนนด้านการสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ลาดับที่การสมัคร
คัดเลือกก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา
ภำยในวันที่ 19 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
๑๐. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรีย นปางมะกาดวิท ยา อ าเภอเวีย งป่ าเป้ า จังหวัด เชีย งราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้ ม ารายงานตั ว ตาม วั น เวลา ที่ ก าหนด จึ ง เป็ น หน้ ำ ที่ ข องผู้ ส มั ค รที่ ต้ อ งรั บ ทรำบประกำศรำยชื่ อ
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละ
สิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้ าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ ได้ รับ การจ้ างปฏิ บั ติห น้ าที่ ค รูผู้ ส อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้ างหาก
ปรากฏว่ า เป็ น ผู้ ข าดคุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด หรื อ มี ค วามรู้ ค วามสามารถค วามประพฤติ ไม่ เหมาะสม
ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
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๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

24 เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕61

ลงชื่อ
.

งานบริหารบุคคล
โรงเรียนปางมะกาดวิทยา
โทรศัพท์ 091-8530456

(นางอุทัน
นาคาธร)
ครูชานาญการ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาราชการแทนผู้อานวยการโรงเรียนปางมะกาดวิทยา
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