ประกาศโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ฉบับปรับปรุง เนื่องด้วยมีการแก้ไขกาหนดวันและเวลาการรับสมัคร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล
*************************************************
ด้ ว ยโรงเรี ย นเสนา “เสนาประสิ ท ธิ์ ” สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต ๓
มีความประสงค์จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้ าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล
จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๓๙๙
ลงวั น ที่ ๒๑ ตุ ลาคม ๒๕๖๒ เรื่อ งการสร้างความเข้ าใจกั บ อัต ราจ้างผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ราชการ สั ง กั ด สานั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุ คคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ างชั่ ว คราว ท าหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน วิ ช าเอกดนตรี ส ากล จ านวน ๑ อั ต รา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่ เป็ น ผู้ พิ ก ารมี ร่ า งกายทุ พ ลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่ เป็ น ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ข้ า ราชการทางการเมื อ ง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
พรรคการเมือง

๒
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุ กโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่ โทษส าหรับความผิด ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ ความผิ ดลหุ โทษ ไม่ เป็ นผู้บ กพร่องในศีลธรรมอัน ดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่ เป็ น ผู้ถูก ลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่อ อกจากรัฐวิสาหกิ จ หรือ หน่ วยงานอื่ น ของรั ฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีสากล ดนตรีศึกษา
๔.๒ ทาหน้าที่ผู้ฝึกสอน วงดุริยางค์วงดนตรีสากล ของโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
๔.๓ กาหนดระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
๔.๔ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา รับสมัคร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ติดต่อขอรับ ใบสมัครได้ที่
ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
โรงเรียน http://senaprasit.ac.th/
๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ส มั ค รยื่ น ในสมั ค รด้ ว ยตนเองได้ ที่ ห้ อ งบริ ห ารงานบุ ค คล โรงเรี ย นเสนา“เสนาประสิ ท ธิ์ ”
ในวัน หยุดราชการยื่ นใบสมั ครได้ ที่ ครูปฏิ บัติ หน้ าที่เวรประจาวัน ระหว่าง ๒๓ ธัน วาคม ๒๕๖๓ ถึ งวัน ที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ ส าเนาปริญ ญาบั ต รหนั ง สื อ รั บ รองคุ ณ วุฒิ ที่ ส ภามหาวิท ยาลั ย อนุ มั ติ แ ล้ ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ

๓
๖.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๖.๖ ใบรับ รองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็น โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน ให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณ สมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณี ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์” จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ
ภายหลังมิได้
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด วัน เวลา
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๘ ธัน วาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์ ” และที่ เว็บไซต์
โรงเรียน http://senaprasit.ac.th/ หรือ Facebook : โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนเสนา“เสนาประสิทธิ์”จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน วิธีการสอบสอน
และวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
รายการ
คะแนน
๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐ คะแนน
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ทดสอบความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๕๐ คะแนน
โดยวิธีสอบสอน
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๕๐ คะแนน
โดยวิธีสอบสัมภาษณ์

๔
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์ ” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” และที่เว็บไซต์โรงเรียน http://senaprasit.ac.th/ หรือ Facebook :
โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้าง
๑๐.๑ จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก โดยผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร และอยู่
ในล าดั บ ที่ ๑ จะท าสั ญ ญาจ้ าง ในวัน ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ ซึ่ ง ก าหนดระยะเวลาการจ้ างเป็ น เวลา ๖ เดื อ น
ตามที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” กาหนด โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญ ชีผู้ผ่าน การสอบคัดเลือก
ของโรงเรีย นเสนา “เสนาประสิ ท ธิ์ ” เป็ น หนั ง สื อเรีย กตั วเพื่ อ จัด จ้าง จึ ง เป็ น หน้ าที่ ของผู้ ที่ ได้ รับ การคั ด เลื อ ก
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สาหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลาดับที่ขึ้นบัญชีไว้
๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก
ดนตรีสากล ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ น ลู ก จ้ า งประจ า/พนั ก งาน ราชการ/ข้ า ราชการ หากผู้ ใดจะบรรจุ เป็ น พนั ก งานราชการหรื อ ข้ า ราชการ
ต้องดาเนินการสมัครสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการและองค์กร กลางกาหนด
๑๐.๓ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔
หมายเหตุ ถ้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในลาดับก่อนไม่มารายงานตัวตามประกาศโรงเรียนจะเรียกตัวผู้สอบได้ ในลาดับถัดไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นางปริศนา สุขสุสาสน์)
ผู้อานวยการโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์”

