
ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด
เรื่อง ร บัสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำ แหน่ง ครูอัตราจ้าง

ด ว้ยโรงเรียนปากเกร็ด สำ น กังานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำ แหน่ง ครูอัตราจ้าง จำ นวน ๓ ตำ แหน่ง งบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำ แหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำ แหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ภาษาจีน กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ

จำ นวน ๑ ตำ แหน่ง วุฒิปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน สาขาการสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่สอง
สาขาภาษาจีน สาขาจีนศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจ อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน งบประมาณรายได้
สถานศึกษา

๑.๒ ตำ แหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา วิทยาคาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จำ นวน ๑ ตำ แหน่ง วุฒิปริญญาตรี เอกการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป อ ตัราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/'
เดือน งบประมาณรายได้สถานศึกษา

๑.๓ ตำ แหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอนวิชา ดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จำ นวน ๑
ตำ แหน่ง วุ ฒิปริญญาตรี เอก ดนตรีศึกษา ดนตรีสากลศึกษา อ ตัราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน งบประมาณ
รายได้สถานศึกษา

๒. เงื่อนไชการจ้าง
๒.๑ ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
๒.๒ ไม่มีการเลื่อนค่าจ้างประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างชั่วคราวเงินนอก

งบประมาณ

๒.๓ ปฏิบัติงานตามที่ระบุในสัญญาจ้าง และ ที่ ผู อ้ำ นวยการมอบหมาย
๒.๔ ปฎิฟ้ตงานเต็มเวลา ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีงบประมาณ ( ๔ กรกภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ ก นัยายน

๒๕๖๖)

๓. คุณสมบัติชองผู้สมัคร
๓.๑ มีล ญัฃาติไทย
๓.๒ เพศขาย หรือเพศหญิง อายุ ๒๕ ปีขึ น้ไป ยกเว้น ตำ แหน่งที่กำหนดคุณสมบัติไว้เป็นการเฉพาะ
๓.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิตรงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขของตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
๓.๔ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๖ มีบุคลิกภาพดื และมีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทำ งานร่วมกับผู้อื่นได้

ปฏิบัติตามกฎ ข อ้บังคับของโรงเรืยน และปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
๓.๗ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตพื้นเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ได้กำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และข้าราขการครูและ
บคลากรทางการศกษา



๓.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น
แต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม'เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

๓.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ

๓.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร น กัพรต หรือ น กับวช
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราซการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรือ

ตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ

๔. การรับสมัคร
๔.๑ ว นั เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครชอและยื่นใบสมัครไต้ด้วยตนเอง ณ สำ น กังานกลุ่มบริหารงานงบประมาณและ

บุคคล(ห้องฟ้ามุ่ย) อาคาร ๓ ชัน้ ๒ โรงเรืยนปากเกร็ด หรือ โทรสอบถาม ๐-๒๙๖๐-๖๐๖๐ ต่อ ๑๐๔ ระหว่าง
ว นัที่ ๑๓ - ๒๓ มิถุนายน ๒๔๖๔ ในวันเวลาราชการ

๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑) รูปถ่ายหน้าตรง(ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ) ชนาด ๑ นี ว้ จำ นวน ๒ รูป
๒) สำ เนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองและระเบียนแสดงผลการเรืยน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีการศึกษาตรง
ก บัตำแหน่งทรับสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และไต้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติก่อนวันปีด
การรับสมัคร จำ นวน ๑ ชุด
๓) สำ เนาบัตรประซาซน จำ ■นๆน ๑ ฉบับ
๔) สำ เนาทะเบียนบ้าน จำ นวน ๑ ฉบับ
๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓ เดือน จำ นวน ๑ ฉบับ
๖) หลักฐานอื่น ๆ เซ่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ขื่อสถุล (ถ้ามี) จำ นวน ๑ ฉบับ

เอกสาร■เ^กรายการ ยกเว้นรูปถ่าย ให้สัสมัครรับรองความปีกต้องใ^กห!jfๆ
๕. การประกาศรายซื่อผู้มีสิทธื้เช้ารับการคัดเลือก

โรงเรืยนปากเกร็ด ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธี้เข้ารับการคัดเลือก ว นัศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๖๔ ผ่าน
ทางเว็บไซต็โรงเรืยนปากเกร็ด www.plcac.th

๖. การสอบคัดเลือก
โรงเรืยนปากเกรด ดำ เนินการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฎิ'บตทารสอน ในวันจันทร์

ที ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ เวสา ©๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห อ้งเกียรติยศ แต่งกายชุดสุภาพ อาจจะนำแฟ้มผลงาน
มายื่นเสนอประกอบการสัมภาษณ์ไต้

๗. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

ผู ท้ี่ไต้รับการคัดเลือกต้องไต้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖0 โดยนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มา
จ ดัเรืยงลำดับคะแนน และประกาศผลการสอบคัดเลือก ว นัอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๔๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรืยนปากเกร็ด www.pk.ac.th



๘. การแต่งตั้งและทำสัญญาจ้าง
โรงเรียนปากเกร็ด จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้โนลำดับที่ ๑ โดยให้มารายงานตัว

ทำ ส ญัญาจ้างในวันพฤหัสบดที่ ๓๐ มิลุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานบุคคล หากไม่ไปรายงานตัว
และทำสัญญาจ้างในวันที่โรงเรียนกำหนด โรงเรียนจะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างแทน

ประกาศ ณ ว นัท ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาววิณัฐธพัชรี โพธี้เพชร)
ผู้อำ นวยการโรงเรียนปากเกร็ด


