ประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------------------------ด้ ว ย โรงเรี ย นพระแสงวิ ทยา อ าเภอพระแสง จั ง หวั ด สุ ราษฎร์ ธ านี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร มีความประสงค์ะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็น ลูกจ้าง
ชั่วคราว
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/2๕๖๐ สั่ง ณ วันที่
2๔ กรกฎาคม พ.ศ. 2๕๖๐ เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครและอัตราค่าตอบแทน
1.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ
๑๕,0๐๐ บาท
1.2 พนักงานบริการ จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๔0๐ บาท
2. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงาน
2.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา มีขอบข่ายงานคือ ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอน ทาเอกสารหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ต้องจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ต้องปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการ
ดูแลและช่วยเหลือผู้เรียน ต้องประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ พัฒนาการของผู้เรียนเพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย
2.2 พนักงานบริการ มีขอบข่ายงานคือ มีความรู้ทางด้านการดูแลต้นไม้ การจัดสวน และ
สามารถซ่อมบารุงเครื่องช่างได้ ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน ปรับปรุง ตกแต่งอาคารและบริเวณ
โรงเรียน รักษาความสะอาดของอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน ให้บริการแก่คณะครู และปฏิบัติงานอื่น ๆ
ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
3.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน และตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด

(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามเป็นที่รังเกียจทางสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทาสัญญา)
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร
(1๒) เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ที่มีสาขาหรือวิชาเอกที่
เกี่ยวข้องกับดนตรีศึกษา
(๑๔) เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุ
สภา ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน หรือหลักฐานการขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
3.๒ พนักงานบริการ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงวันรับสมัครวัน
สุดท้าย)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือ จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือน และตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามเป็นที่รังเกียจทางสังคม
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น (ณ วันทาสัญญา)
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(11) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร

(1๒) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑๓) มีความรู้ทางด้านการดูแลต้นไม้ การจัดสวน และสามารถซ่อมบารุงเครื่อง
ช่างได้
(๑๔) ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าหรือเทียบเท่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
(๑๕) ไม่เสพสิ่งเสพติด ทุกประเภท
4. การรับสมัคร
4.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนพระแสงวิทยา ระหว่างวันที่ ๒7 – ๒9 กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ห้องสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3
4.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 2 รูป
(2) สาเนาหลักฐานการสาเร็จการศึกษา ได้แก่ สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนา
ประกาศนี ย บั ต ร หรื อ หนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ร ะบุ ส าขาวิ ช าเอก หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองของ
สถาบันการศึกษา ที่ระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มี
อานาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย และสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) จานวนอย่าง
ละ 1 ฉบับ
(3) สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
(4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร (ทีย่ ังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองการผ่านงาน (กรณีเคยผ่านงานมาแล้ว) จานวน 1 ฉบับ
(6) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่ง
แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2549
(7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยน
ชื่อ - ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสาเนา จานวนอย่างละ
1 ฉบับ
ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานทุกรายการให้นาฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และ
ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ทุกหน้า
4.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครเข้าสอบเลือกสรรต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ สาหรับตาแหน่งที่สมัคร คนละ
100 บาท เมื่อสมัครสอบแล้ว ค่าธรรมเนียมสอบจะไม่คืนให้ เว้นแต่ กรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ

4.4 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองเป็นผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ เฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอี ย ดต่ า ง ๆ ในใบสมั ค รพร้ อ มทั้ ง ยื่ น หลั ก ฐานในการสมั ค รให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น ในกรณี ที่ มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุ ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และโรงเรียนพระแสงวิทยาจะไม่คืน
ค่าธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรแต่อย่างใด
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร
โรงเรียนพระแสงวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกาหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕ ณ ป้ายนิเทศห้องสานักงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียนพระแสงวิทยา และทางเว็บไซต์ www.psv.ac.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้
6.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา
สมรรถนะ
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
สาธิตการปฏิบัติการสอน
ความสามารถด้านการสอน
50
พร้อมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(ใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที)
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
50
สอบสัมภาษณ์
รวมคะแนน
100
6.2 พนักงานบริการ
สมรรถนะ
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
รวมคะแนน

คะแนนเต็ม
50
50

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์

7. วัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
7.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา
วัน เดือน ปี
4 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕6๕

วัน เดือน ปี
4 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕6๕

เวลา

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

ความสามารถด้านการสอน

50

ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

50

สอบสัมภาษณ์

7.2 พนักงานบริการ
เวลา

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

หมายเหตุ

13.00 น. เป็นต้นไป

ความเหมาะสมกับตาแหน่ง

50

สอบสัมภาษณ์

09.00 น. – 12.00น.

หมายเหตุ
สาธิตการปฏิบัติการ
สอน

8. เกณฑ์การตัดสิน
1) ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
2) การจัดลาดับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรได้ให้เรียงลาดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ เรียงลาดับที่ผู้ที่สมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนพระแสงวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ตามลาดับคะแนนสอบ
ภายใน วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ ป้ายนิเทศหน้าสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 3 โรงเรียน
พระแสงวิทยา และทางเว็ปไซด์ www.psv.ac.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป
เมื่อเลือกสรรครบกาหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ หรือเป็นไปตามที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด หรือมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กาหนด
2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง
3) ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกาหนดเวลาการสั่งจ้าง
4) มีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่ในตาแหน่งเดียวกัน
10. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ มารายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างให้ถื อประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทาสัญญาจ้าง
การเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป โรงเรียนพระแสงวิทยาจะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการเลือกสรร
โดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราลงทะเบียนของ
ไปรษณีย์ต้นทาง หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร

11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะต้ อ งรายงานตั ว และท าสั ญ ญาจ้ า ง ณ ห้ อ งส านั ก งาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนพระแสงวิทยา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 256๕ เวลา 09.00 น. ถ้าหาก
เลยเวลาที่กาหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ประกาศ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. 256๕
ลงชื่อ
(นายนภศูล ตุลยกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนพระแสงวิทยา

หลักสูตรการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว
โรงเรียนพระแสงวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา ลงวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. 256๕)
.................................................................................
1 ครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาดนตรีศึกษา
1.1 ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินจากสาธิตการ
ปฏิบัติการสอนพร้อมด้วยแผนการจัดการเรียนรู้สาขาวิชาดนตรีศึกษา
(ใช้เวลาไม่เกิน 20นาที)
1.2 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2) การประกอบคุณความดี และประสบการณ์
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ
5) เจตคติและอุดมการณ์
2 พนักบริการ
2.1 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2) การประกอบคุณความดี และประสบการณ์
3) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4) การมีปฏิภาณไหวพริบ
5) เจตคติและอุดมการณ์
..................................................................................

ปฏิทินการเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนพระแสงวิทยา
สังกัดสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนพระแสงวิทยา ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 256๕)
วันที่
12 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
๒7 – ๒9 กันยายน ๒๕๖๕
30 กันยายน ๒๕๖๕
๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
๖ ตุลาคม ๒๕๖๕
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร เวลา 09.00 น.
ณ ห้อง ปาริชาต อาคาร 3 โรงเรียนพระแสงวิทยา

หมายเหตุ

