
 
ประกาศโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 

เร่ือง  การรับสมคัรลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผูส้อน 
……………………………. 

               ดว้ยโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 37 มีความประสงค ์
รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ครูจา้งสอน วชิาชีววทิยา  จ  านวน 1  อตัรา ตามโครงการระดม
ทรัพยากรเพื่อพฒันาการศึกษา 
  อาศยัอ านาจตามค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 29/2546 เร่ือง มอบอ านาจปฏิบติั
ราชการแทนเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว    จึงประกาศรับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดือน   
โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  อ าเภอหนองม่วงไข่  จงัหวดัแพร่ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. ต ำแหน่งทีรั่บสมัคร 
ต ำแหน่ง   ครูอตัรำจำ้ง วชิำเอกชีววทิยำ     จ  ำนวน  1 อตัรำ  ค่ำตอบแทนเดือนละ  8,340 บำท 
 

2. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธ์ิสมัครคัดเลือก 
2.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

                           เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตำมมำตรำ 30    แห่งพระรำชบญัญติัระเบียบขำ้รำชกำรครู และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 
                             (1) มีสัญชำติไทย 

  (2) มีอำยไุม่ต  ่ำกวำ่สิบแปดปีบริบูรณ์ 
                             (3) เป็นผูเ้ล่ือมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็น 
ประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
                             (4)ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
                             (5)ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดีส ำหรับกำรเป็นผูป้ระกอบอำชีพครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
                             (6)ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจำ้หนำ้ท่ีในพรรคกำรเมือง 
                             (7)ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย 
                             (8)ไม่เป็นผูเ้คยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้  ำคุก เวน้แต่เป็นโทษส ำหรับควำมผดิท่ีไดก้ระท ำ
โดยประมำท หรือควำมผดิลหุโทษ 
                            (9)ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือ ไล่ออก เพรำะกระท ำผดิวนิยัตำมพระรำชบญัญติัน้ี หรือ
ตำมกฎหมำยอ่ืน 
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                          (10) ไม่เป็นผูเ้คยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเขำ้รับรำชกำร หรือ เขำ้ปฎิบติังำนในหน่วยงำนของรัฐ 
                     2.2 คุณสมบติัเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งและควำมรู้ควำมสำมำรถทัว่ไป 

(1) ไดรั้บวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 

(2)ไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือหนงัสือรับรองสิทธ์ิ และใบอนุญาตประกอบ 

การสอนท่ีส านกังานเลขาธิการออกให้ 
(3) ต าแหน่งครูผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 

(4)  ต าแหน่งครูผูส้อน   วชิาเอกชีววทิยา 
 

3. เอกสารและหลกัฐานการรับสมัคร 
(1) ส าเนาวุฒิบตัร หรือหลกัฐานแสดงผลการศึกษาตามต าแหน่งท่ีสมคัร จ านวน   1  ฉบบั 
(2)  ส าเนาทะเบียนบา้น รับรองส าเนา 1  ฉบบั 
(3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  รับรองส าเนา   1  ฉบบั 

                            (4)  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว จ านวน 1 รูป  (ไม่เกิน 6 เดือน) 
(5) หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น หนงัสือการเปล่ียนช่ือ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 

   4.วนัเวลา และสถานทีรั่บสมัคร 
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรคดัเลือกขอใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ห้องธุรการ ระหวา่ง    

วนัที ่12 - 14  ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา ตั้งแต่ 8.30-16.30น.  ในวนัเวลาราชการ  
  

          5. ประกำศ ผู้มีสิทธ์ิสอบ วนัที ่15 ธันวำคม พ.ศ.2560 
 

         6.    ก าหนดสอบคัดเลือก   ในวนัที ่ 16  ธันวาคม  พ.ศ. 2560      ณ  ห้องประชุมครู  อาคาร 216 ค. 
 

วนั เดือน ปี เวลา วชิา คะแนน หมายเหตุ 
 16  ธนัวาคม 2560 
 
 
 

10.00-12.00 
 
13.30-16.00 

ภาคความรู้ ความสามารถท่ีใชเ้ฉพาะ
ต าแหน่ง และความรู้ทัว่ไป (ทฤษฎี) 
   - ทดสอบควำมสำมำรถโดยกำรปฏิบติั
จริง (สำธิตกำรสอนโดยน ำแผนกำรสอน 
จ ำนวน 1 แผน) 
-สัมภำษณ์ 
 

50 
 
 
 
50 

 

  รวม 100  
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 7. วนัเวลาและสถานทีป่ระกาศผลการสอบคัดเลือก 

 วนัที ่ 18 ตุลำคม เวลำ 10.00 น. ประกำศผลสอบ  ณ ป้ำยประกำศ  หอ้งธุรกำร  อำคำร 216 ค.  
โรงเรียนม่วงไข่พิทยำคม หรือทำง www.muangkhai.ac.th โดยเรียงล ำดบัคะแนนรวมจำกมำกไปหำนอ้ยตำมล ำดบั   
ในกรณีผูส้อบไดค้ะแนนรวมเท่ำกนัใหผู้ส้อบท่ีไดค้ะแนนควำมรู้ควำมสำมำรถท่ีใชเ้ฉพำะต ำแหน่งมำกกวำ่เป็นผูท่ี้อยูใ่น
ล ำดบัท่ีสูงกวำ่  
      8. กำรส่ังจ้ำง  
                      8.1  จะด ำเนินกำรจำ้งตั้งแต่วนัท่ี 1  มกรำคม  พ.ศ. 2561   ถึงวนัท่ี 31 มีนำคม  พ.ศ. 2562 
                      8.2  อตัรำจำ้ง เดือนละ 8,340 บำท 

 วนัท่ี  20   ธนัวำคม  พ.ศ. 2560   เวลำ 14.00 น.  ท ำสัญญำจำ้ง 
 
ประกาศ    ณ  วนัท่ี  6  ธนัวาคม   พ.ศ.   2560   
 

                                                   
        (นายสุริยน  สายสนองยศ) 
              ผูอ้  านวยการโรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม 
 
 
 
 
 
 

           

 
 

http://www.muangkhai.ac.th/

