ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็ นลูกจ้างชั่วคราว (จากเงินระดมทรัพยากร)
....................................................................................
ด้วยโรงเรียนชาติตระการวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็ นครูอตั ราจ้างและลูกจ้าง
ชั่วคราว อาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค.๐๕๒๗.๖/ว.๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๔๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิ เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากาลังพนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒๕๖๐ โดยได้รบั มอบอานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ตามคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็ นลูกจ้างชั่วคราว
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน
ชื่อตำแหน่ง ครูผสู้ อน จานวน ๒ อัตรา
วิชำเอก ๑. ดนตรีศกึ ษา/ดนตรีสากล
๑ อัตรา
๒. ภาษาจีน
๑ อัตรา
ค่ำตอบแทน เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
สิทธิประโยชน์ ตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖
ระยะเวลำกำรจ้ำง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓
ขอบข่ำยกำรปฏิบัตงิ ำน
๑) ปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรูข้ องผูเ้ รียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์
๓) ปฏิบตั งิ านอื่นๆ ตามที่ได้รบั มอบหมาย
๒. คุณสมบัตทิ ่วั ไปผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๑) มีสญ
ั ชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี บริบรู ณ์
๓) เป็ นผูเ้ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๔) ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็ นผูไ้ ร้ความสามารถ
๖) ไม่เป็ นผูอ้ ยู่ในระหว่างสั่งพักงานราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมาย
อื่น
๗) ไม่เป็ นผูบ้ กพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็ นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สดุ ให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็ นผูเ้ คยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินยั
๑๓) ไม่เป็ นผูเ้ คยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบตั งิ านในหน่วยงาน
ของรัฐ
๓. ต้องมีคุณสมบัตเิ ฉพำะตำแหน่ง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
๑) เป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัตทิ ่วั ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
๒) เป็ นผูไ้ ด้รบั วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ.
หรือ ก.ค. รับรองและกาหนดเป็ นคุณสมบัตสิ าหรับตาแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กลุ่มวิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัคร
๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิวา่ มีสิทธิประกอบวิชาชีพ
๔. กำหนดวันเวลำและสถำนที่รับสมัคร
ให้ผปู้ ระสงค์จะรับสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ภายในวันที่ ๘-๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนชาติตระการวิทยา (ในวันเวลาราชการ) โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ
๕. หลักฐำนทีต่ ้องนำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสมัครคัดเลือก
๑) ใบสมัครขอรับได้ท่ีโรงเรียนชาติตระการวิทยา
๒) ใบรับรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็ นผูม้ ีวุฒิการศึกษาพร้อมสาเนา จานวน
๑ ฉบับ
๓) ทะเบียนบ้านพร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ

๕) บัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และติดรูปถ่ายของผูถ้ ือบัตร
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑.๕ นิว้ จานวน ๒ รูป (ถ่ายไว้
ไม่เกิน ๖ เดือน)
๗) ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี)
ทัง้ นีใ้ นสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผสู้ มัครเขียนรับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ดว้ ย
๖. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์โรงเรียนชาติตระการวิทยา
๗. วิธีกำรคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือกโดยการทดสอบความรูค้ วามสามารถ และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ประเมินจากการทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ข้อเขียน) และความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สัมภาษณ์) ในวันที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนชาติตระการวิทยา ตัง้ แต่เวลา ๙.๐๐ น.
เป็ นต้นไป
๘. หลักสูตรกำรคัดเลือก
ผูส้ มัครต้องได้รบั การประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี ้
วัน/เวลำ
สมรรถนะ
๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
ทดสอบความสามารถ
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น
เฉพาะตาแหน่ง
๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
ประเมินความเหมาะสม
๑๑.๐๐ น. เป็ นต้นไป
กับตาแหน่ง
คะแนนรวมทั้งสิน้

คะแนนเต็ม

วิธีกำรประเมิน

๕๐

แบบทดสอบ

๕๐

สอบสัมภาษณ์และ/หรือ
ทดสอบการปฏิบตั งิ านจริง

๑๐๐

๙. เครื่องมือ/อุปกรณ์สอบภำคปฏิบัติ จะแจ้งให้ทรำบพร้อมวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก เรียงลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงลงมาตามลาดับ
โดยจะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ ๕๐ คะแนน และคะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
กรณีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาจัดลาดับดังนี ้
- คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผไู้ ด้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า เป็ นผูอ้ ยูใ่ นอันดับ
ที่สงู กว่า

- คะแนนทัง้ สองวิชาเท่ากัน ให้ผทู้ ่ีมีหมายเลขประจาตัวก่อนเป็ นผูท้ ่ีอยูใ่ นลาดับที่สงู กว่า
(หมายเลขประจาตัวสอบจะให้ตามลาดับที่สมัคร)
๑๑. กำรประกำศขึน้ บัญชี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ในวันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์
และเว็บไซต์โรงเรียนชาติตระการวิทยา โดยจะเรียงลาดับที่จากผูท้ ่ีสอบได้คะแนนสูงลงมาตามลาดับ
๑๒. กำรรำยงำนตัวและทำสัญญำจ้ำง
รายงานตัวและทาสัญญาจ้างวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมธนูทอง ๒ โรงเรียน
ชาติตระการวิทยา
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางหัทยา นุกอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา

กำหนดกำรสรรหำและเลือกสรรลูกจ้ำงชั่วครำว
(ตำแหน่งครู ผู้สอน วิชำเอกดนตรีศึกษำ/ดนตรีสำกล)
โรงเรียนชำติตระกำรวิทยำ
สังกัดสำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๓๙
.............................................
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ฯ
ประเมินสมรรถนะ
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง

วันที่ ๑ – ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
วันที่ ๘ – ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
(ในวันและเวลาราชการ)
วันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
วันที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๖๓
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

