
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี 

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 36       

มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี จ านวน ๑ 
อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลง
วันท่ี ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี จ านวน  ๑ อัตรา อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 8,500  บาท/เดือน  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
พรรคในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกดนตรี (วิชาเอกดนตรีสากลจะได้รับ
การพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  ๓.๒  เป็นผู้มีคุณวุฒิทางวิชาชีพครู 
 

  ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ๔.๑  ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี 
  ๔.๒  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

  ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี  ๑๒  มีนาคม 2561   ถึงวันท่ี ๑๘ มีนาคม 2561  ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ท่ี ณ ห้องธุรการโรงเรียน อาคาร ๓ ช้ัน ๑ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ 
น. 

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนปงพฒันาวิทยาคม  
อ าเภอปง  จังหวัดพะเยา  ในระหว่างวันท่ี 19  มีนาคม 2561   ถึงวันท่ี 2๕ มีนาคม 2561  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ภายหลังมิได้ 
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 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน 
เวลา สถานท่ี ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี  26  มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม อ าเภอปง จังหวัด
พะเยา  

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลอืก 
  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม 20๐ คะแนน) ในวันท่ี ๒๘  มีนาคม 2561  
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
50 
50 

เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
เวลา  13.00 น.  

ภาค ข  – ทดลองปฏิบัติสอน 
-  สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ

ต าแหน่ง 

๕๐ 
50 

 
 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 5๐ โดยโรงเรียน                
ปงพัฒนาวิทยาคม จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 
ภายในวันท่ี 2๙  มีนาคม 2561  ณ โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  และเว็ปไซต์ของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  โดย
เรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 

 ๑๑. สถานทีป่ฏิบัติงาน 
  โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  อ าเภอปง จังหวัดพะเยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๖ 
 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี  ๓๐ มีนาคม 2561  โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ถึงวันท่ี 31  มีนาคม 256๒  โดยใช้ประกาศรายช่ือและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ี
ของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 
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  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน 
จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   
     ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕61 

     
       

                ว่าท่ีร้อยโท 
(ณัฐรัชต์  ใหญ่ผา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


