ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน
--------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ตาบลนาโคก อาเภอเมืองสมุทรสาคร จัง หวัดสมุทรสาคร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตรา
จ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่
ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้าง
1.1 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
1.1.1 สาขาวิชา ภาษาไทย จานวน 1 อัตรา
๒. ขอบข่ายงานที่ต้องปฏิบัติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลใน
ชุมชน และหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๖) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๓.๑คุณสมบัติทั่วไป

มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม ดังนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่ เ ป็ น ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งถู ก สั่ ง พั ก ราชการ ถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการไว้ ก่ อ นตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องทางศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๑๐) ไม่เ ป็ นผู้ ต้อ งโทษจ าคุ กโดยคาพิ พากษาถึ ง ที่สุ ดให้จ าคุ ก เว้น แต่ เป็ น โทษส าหรั บ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
(๑๒) ไม่เ ป็นผู้ เคยถูก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อก เพราะกระทาผิด วินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๓) ไม่ เป็น ผู้เ คยกระทาการทุจริ ตในการสอบเข้ารั บราชการ หรื อเข้าปฏิบั ติง านใน
หน่วยงานของรัฐ
๓.๒คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(๑) มี วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาหรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ภายในระยะเวลา 2 ปี
4. กาหนดวันรับสมัคร การสอบ การประกาศผลสอบ และการจ้าง
๔.๑ วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 18 ตุลาคม ๒๕๖2 (เวลา 09.๐0– ๑6.0๐ น.) ในวัน
และเวลาราชการ
๔.๒ สถานที่ รั บ สมั ค ร ณ โรงเรี ย นบ้ า นนาโคก(นาเกลื อ สั ม พั น ธ์ ) ตาบลนาโคก
อาเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร

๔.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 ตุลาคม เวลา ๑6.3๐ น. ณ โรงเรียนบ้านนา
โคก(นาเกลือสัมพันธ์) และทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
๔.๔ สอบข้อเขียน วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
4.5 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖2 เวลา 13.๐๐ น. เป็นต้นไป
๔.๕ ประกาศผล วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖2
๔.๖ ทาสัญญาจ้าง วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖2
๔.๗ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖2
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร
๓.๑ ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ)
๓.๒ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๓ ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๔ ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก
ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค
พ.ศ. ๒๕๔๙ ( ไม่เกิน ๑ เดือน )จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๗ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หรือ ๑ นิ้ว (ถ่าย
ครั้งเดียวกัน)ไม่เกิน ๖ เดือน จานวน ๒ รูป
๓.๘ ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัครพร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๙ ใบทะเบียนทหารกองเกิน ( สด.๙ ) (ถ้ามี) พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
๓.๑๐ หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
๓.๑๑ หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษา
หรือจากนายจ้างปัจจุบัน (ถ้ามี)
6. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
๕.๑ การจ้างลูกจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๕.๒ จะด าเนิ นการจ้ างผู้ไ ด้รั บ การคั ดเลื อกเรี ยงตามลาดับ การสอบคั ด เลื อกโดยผู้ไ ด้รั บการ
คัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ หากมีคะแนนเท่ากันให้พิจารณาผู้ที่มีคะแนนสอบข้อเขียนเป็น ผู้อยู่
ในลาดับที่ดีกว่า
๕.๓ ผู้ได้รับการจ้ างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ ง ครู อัตราจ้ าง จั ดทาสัญ ญาจ้างแล้ ว ในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือมีความรู้ ความสามารถความ
ประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า
๕.๔ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติหรือกรณีมีการวินิจฉัยประการใดเกี่ยวกับการ
คัดเลือกผู้สมัครยินยอมรับคาวินิจฉัยของคณะกรรมการโดยไม่มีข้อโต้แย้ง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่งานธุรการ โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ในวัน
และเวลาราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 088-8149449
ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม ๒๕62

(นายสุรชัย ทวีชาติ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)

หลักสูตรแนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ลงวันที่ 11 ตุลาคม ๒๕62
การสอบข้อเขียน ( 50 คะแนน)
การสอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน))
1.
2.
3.
4.
5.

เจตคติ (10 คะแนน)
ความรู้ ความสามารถตามตาแหน่ง (10 คะแนน)
ความรู้ ความสามารถพิเศษ หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง (10 คะแนน)
บุคลิกภาพ (10 คะแนน)
ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน ทาหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562
................................................................................
11 – 18 ตุลาคม ๒๕62
21 ตุลาคม ๒๕62
24 ตุลาคม ๒๕62
25 ตุลาคม ๒๕62
1 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

รูปถ่าย ๑ นิ้ว

1. ชื่อ…………………………………………………….………….นามสกุล…………………...…………………………………….......
สัญชาติ……………………..………..…เชื้อชาติ…………..………….……………ศาสนา…………….…….……...………......
2. เกิดวันที่……………………………..เดือน……………….………….…….……………พ.ศ……………..……………….…………
อายุถึงวันสมัคร………………..………..……..ปี……………….………………….เดือน……………...………………………วัน
3. เกิดที่ตาบล…………………………………..อาเภอ…………..…...……..…………..จังหวัด…………………………….…......
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน.……………………………………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน……………………………..…………เมื่อวันที่……....เดือน………………..……..พ.ศ….……….………..
5. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่…………….……ถนน…………………..………………………ตาบล………..……………….………………..
อาเภอ………………..……..………จังหวัด…………………………….…………โทรศัพท์………………………………………….
6. ได้สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจาก……………………………..……….……………………………………………………………….
ได้รับวุฒิการศึกษา……………………………………….………สาขา..........................................................................
มีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถพิเศษ คือ………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อผู้สมัคร
( ............................................................ )
ลงชื่อผู้รับสมัคร
( ........................................................... )
วันที่รับสมัคร............/.............../................
หลักฐานการสมัครครบ ไม่ครบ ขาด........................................................................................................................
 ๑) ใบสมัคร (ตามแบบของโรงเรียนที่แนบท้ายประกาศ)
 ๒) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๓) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๔) ใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ครุ ุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนฉบับ
จริง พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๕) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ ( ไม่เกิน ๑
เดือน )จานวน ๑ ฉบับ
 ๖) บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๗) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๓ x ๔ ซ.ม. หรือ ๑ นิ้ว (ถ่ายครั้งเดียวกัน) ไม่เกิน ๖ เดือน
จานวน ๒ รูป
 ๘) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ปรากฏชื่อผู้สมัคร พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๙) ใบทะเบียนทหารกองเกิน ( สด.๙ ) (ถ้ามี) พร้อมสาเนา ๑ ฉบับ
 ๑๐) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 ๑๑) หนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ ความสามารถจากหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาหรือจากนายจ้างปั จจุบัน (ถ้ามี)

