ประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปศึกษา
------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร อาเภอเมืองมุกดาหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มุกดาหาร จะดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนในตาแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชา
ศิลปศึกษา ในโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จานวน 1 อัตรา อาศัยอานาจตามความในมาตรา 45(3) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว
312 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง มอบอานาจเกี่ยวกับการสั่งจ้างเลิกจ้าง การอนุญาตการลาของลูกจ้าง
ชั่วคราว มอบให้ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่
29/2546 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนจึงประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้างรายเดือน
ในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปศึกษา ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะทาการคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปศึกษา ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP จานวน 1 อัตรา
1.2 วุฒิปริญญาตรี
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.2 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
2.1.3 ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ ไร้ความ
สามารถ สติฟั่นเฟือนไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ หรือเป็นโรคตามที่
กาหนดในกฎ กค.ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546
2.1.4 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
ระเบียบ พรบ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอื่น
2.1.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
2.1.6 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.1.8 ไม่เป็นผู้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทาผิด
2.1.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐ
รัฐวิสาหกิจ
2.1.10 ไม่เคยกระทาการสุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิลปศึกษา ในโครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP
2.2.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 2.1
2.2.2 วุฒิปริญญาตรี สาขา/วิชาเอกศิลปศึกษา
2.2.3 เพศ ชาย/หญิง อายุ 20 – 35 ปี
2.2.4 มีประสบการณ์ในการทางาน
2.2.5 มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์(Microsoft Office) ได้
2.2.6 มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีมารยาทและมีจิตอาสา
2.2.7 มีความสามารถทางด้านศิลปะด้านต่างๆ สามารถสอนศิลปะได้
3. เงื่อนไขการจ้าง
3.1 อัตราเงินเดือน จ้างเดือนละ15,000.-บาท(จากเงินรายได้สถานศึกษา)
3.2 ไม่ผูกพันการบรรจุเข้ารับราชการ
3.3 ไม่ขึ้นเงินเดือน
3.4 หักเงินเดือนเข้าประกันสังคม 5%
4. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครตามประกาศดังกล่าว ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โครงการห้องเรียน
พิเศษ MEP โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร หรือที่ http://www.mukdahan.org/ ,
http://www.anubanmuk.ac.th/ และสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงาน
งบประมาณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ เดือน 24 ธันวาคม 2561
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
5. เอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร
5.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างรายเดือน ตาแหน่ง ครูสอนวิชาศิลปศึกษา โครงการ
ห้องเรียนพิเศษ MEP จานวน 1 อัตรา
5.1.1 ใบแสดงคุณวุฒิที่สาเร็จตามประกาศข้อ 2.2.2 พร้อมสาเนา
5.1.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสาเนา
5.1.3 บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่
หมดอายุพร้อมสาเนา
5.1.4 .ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคตามที่กฎ กคศ.กาหนด
5.1.5 ใบประกอบวิชาชีพครู
5.1.6 หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ สกุล เป็นต้น
5.1.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน

6. การยื่นสมัครและการสมัคร
6.1 ผู้สนใจต้องกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารให้ครบถ้วน สมัครด้วยตนเอง
6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. หลักสูตรและการสอบคัดเลือก
จะทาการสอบคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการโดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติจาก
ใบสมัคร แฟ้มสะสมงาน การทดสอบภาคปฏิบัติด้านงานศิลปะและการสอบ
สัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
8. วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก
8.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 3 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาล
มุกดาหาร หรือที่ http://www.mukdahan.org/ ,
http://www.anubanmuk.ac.th/
8.2 สอบคัดเลือกวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โดยให้
ผู้มีสิทธิ์สอบมารายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือก เวลา 08:30 น. และจะทาการสอบ
ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป หากผู้เข้าสอบไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
9. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก
9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ60
9.2 ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้สมัครลาดับก่อนเป็นผู้สอบได้ลาดับดีกว่า
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนน ณ โรงเรียนอนุบาล
มุกดาหาร ในวันที่ 5 มกราคม 2562 หรือที่ http://www.mukdahan.org/
, http://www.anubanmuk.ac.th/ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อการคัดเลือกครบกาหนด 1 ปี หรือถ้ามีการประกาศ
สอบใหม่ถือว่ายกเลิก
11. การจ้าง
โรงเรียนจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลการสอบคัดเลือก
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร หรือ โทร. 042-613006 ในวันและ
เวลาราชการ
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

( นายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ )
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน ตาแน่งครูสอนวิชาศิลปศึกษา
ตามประกาศโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
................................................................................
24 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัคร

24 – 30 ธันวาคม 2561

รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09:00 – 16:00 น.)

3 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก

4 มกราคม 2562

นาเสนอผลงานด้านศิลปะ ทดสอบภาคปฏิบัติด้านศิลปะและสอบ
สัมภาษณ์ (9:00 – 12:00 น.)

5 มกราคม 2562

ประกาศผลการคัดเลือก

7 มกราคม 2562

รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./..........
ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง สอนวิชาศิปศึกษา
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
………………………………………………………….
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... .........................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.........................................................
2. เกิดวันที่.......................... เดือน...............................................พ.ศ. .....................................................................
อายุถึงวันสมัคร..................................ปี.................................................เดือน..................................................วัน
3. เกิดที่ตาบล......................................อาเภอ.....................................................จังหวัด...........................................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานัก งาน ..........................................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล.................................................
อาเภอ...............................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...............................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก....................................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา...............................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.....................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................
7. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาศิลปศึกษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(......................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
แล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
ลงชื่อ.................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ..............................................
(..........................................................)
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

