ประกาศโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว
ตำแหนง ครูผูสอน สาขาวิชาดนตรีสากล
………………………………………………………………………………………………………..
ด วยโรงเรี ยนปะเหลี ยนผดุ งศิ ษย สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธยมศึ ก ษา เขต ๑๓ มี ความ
ประสงคจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทำหนาที่ครูผูสอน สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน ๑
อั ตรา ดั งนั้ นโรงเรี ยนปะเหลี ยนผดุ งศิ ษย ตามที่ ได รับมอบหมายจากคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐาน จึ ง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราชั่วคราว ทำหนาที่ครูผูสอน วิชาดนตรีสากล ดังนี้
๑. ตำแหนงทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทำหนาที่ครูผูสอน วิชาดนตรีสากล จำนวน ๑ อัตรา อัตรา
คาจางเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน)
๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ
๒.๓ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๔ เป นผู มีคุณสมบั ติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห งพระราชบั ญญั ติระเบี ยบข าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิตฟน
เฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไมเปนผูดำรงตำแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรค
ในการเมือง
๒.๗ ไมเปนผูเคยตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เวนแตโทษ สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่
รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
หรือองคการระหวางประเทศ
๒.๙ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง
๓.๑ วุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาดนตรีสากล
๓.๒ เปนผูมีใบประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฎิบัติการสอน
๔. ขอบขายที่จะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทำหนาที่ครูผูสอน วิชาดนตรีสากล
๔.๒ จัดอบรมสงเสริมและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๔.๓ งานวิชาการของโรงเรียน
๔.๔ ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

- ๒ ๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ติดตอขอรับใบ
สมัครไดที่ สำนักงานผูอำนวยการ ชั้น ๒ อาคารอินทนิล โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผูสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย อำเภอปะเหลียน จังหวัด
ตรัง ตั้งแตวันที่ ตั้งแตวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนำมายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคที่ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ.
วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๕ หลักฐานอื่นๆ เชน ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จำนวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสำเนาถูกตอง สำหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให
ทันที ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกั บสำเนาวาถูกตองแลว ผูสมั ครเขารับการคัดเลือก จะต องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ
ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทำใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ
การไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือ
รายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลัง
มิได
๗. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน
เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย อำเภอปะเหลียน
จังหวัดตรัง หรือทาง https://www.facebook.com/palain.suso
๘. หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย โดยไดกำหนดการคัดเลือก ดังนี้
เวลา
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

ภาค ก
- ความรู ความสามารถทั่วไป

๕๐

- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก

๕๐

ภาค ข สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหนง

๕๐

๙. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก
ผู ที่ ได รั บ การคั ด เลื อกต อ งได ค ะแนนสอบในแต ละภาคไม น อ ยกว าร อ ยละ ๖๐ โดยโรงเรี ย น
ปะเหลียนผดุงศิษย จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกวา ตามลำดับ โดยหากมี
คะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลำดับที่สูงกวา
๑๐. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย จะประกาศรายชื่อผูไ ดรับการคัดเลือก โดยประกาศเรียงลำดับจากผูที่ได
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย และเว็ปไซตของ
โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย โดยเรียงลำดับจากผูที่ผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุดลงมา ตามลำดับ
๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรี ยนปะเหลี ยนผดุ งศิ ษย อำเภอปะเหลี ยน จังหวัดตรัง สั งกั ดสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓
๑๒. การจัดทำสัญญาจาง
๑๒.๑ ผูไ ดรับการคัดเลือกจะตองมารายงานตัวและทำสัญญาจาง ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ
หองกลุมบริหารงานบุคคล โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศักดา วัจนพิสิฐ)
ผูอำนวยการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย

