ประกาศโรงเรียนบ้านนาทุ่ง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านนาทุ่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีความประสงค์จะ
ดาเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
ดังนั้นอาศัยอานาจตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
1.1 ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่
จะรับสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.7 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคาโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม

2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
3. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
3.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
คอมพิวเตอร์ ตามรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ก)
3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน และยังไม่หมดอายุ
3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง เพิ่มเติมดังนี้
3.3.1 ความรู้ทางด้านซอฟแวร์
3.3.2 ความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์
3.3.3 ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
4.1 ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.2 งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
5. การรับสมัคร
5.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560
5.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560
เวลา 09.00 น. – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
6.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6.2 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.3 หนังสือรับรองการนับหน่วยกิตจากสถาบันที่จบการศึกษา กรณีวุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่
เรียกชื่ออย่างอื่น จานวน 1 ฉบับ

ทั้งนี้ให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบ ที่จะต้องให้สถาบันการศึกษาที่ผู้สมัครสาเร็จการศึกษา
ออกเอกสารหรือหนังสือรับรองกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่สมัคร และแจงรายละเอียดเป็นรายวิชา
ว่าสามารถนามาประกอบการพิจารณานับหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ รายวิชาที่นามานับหน่วยกิต ต้องสอดคล้องกับ
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ได้ประกาศรับสมัคร
6.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่
ออกโดยคุรุสภา และยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
6.6 ใบรับรองแพทย์ ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่
เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) และใบรับรอง
การทางาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถู กต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านบ้านนาทุ่ง จะไม่พิจารณาจ้าง และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกาหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
8. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและ
การสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้

เวลา
วิชาที่สอบ
19 ธันวาคม 2560
ภาค ก
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง

คะแนนเต็ม
25
50
25

9. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียนบ้านนาทุ่ง จะ
นาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้
ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
10. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ภายในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง และ www.trang1.go.th โดยเรียงลาดับจาก
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
11. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 212 หมู่ที่ 3 ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
12. การจัดทาสัญญาจ้าง
12.1 รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น. และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560
12.2 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะต้องทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
12.3 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
12.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อมูลผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

12.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
13. ผลงานคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

( นายรัตน์ ฉิมเรือง )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

ภาคผนวก ก
กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์
2. วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. คอมพิวเตอร์ศึกษา
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
6. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
7. ศาสตร์คอมพิวเตอร์
8. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
10. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
11. โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
13. วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์
14. สาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาใดวิชาหนึ่งหรือวิชาคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอกข้อ 1-13
15. วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง และได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์ จานวน
หน่วยกิตการเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยมีหนังสือรับรองการนับหน่วยกิต จากสถาบันที่จบการศึกษา ที่
เกี่ยวข้อง ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 และหนังสือสานักงาน
ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ศธ 0206.6/ว9 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.ตรัง เขต 1
................................................................................
ภาค ก

ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป
-

ภาค ข

ความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาเอก

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
- ประวัติการทางาน ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู้ ความสามารถ
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต่อความเป็นครู
- แฟ้มสะสมผลงาน

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สพป.ตรัง เขต 1
...............................................................
6 ธันวาคม – 13 ธันวาคม 2560
7 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2560

ประกาศรับสมัคร
รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ
ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 212 หมู่ที่ 3 ตาบลแหลมสอม
อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

18 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

19 ธันวาคม 2560

สอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์

20 ธันวาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

21 ธันวาคม 2560

รายงานตัวพร้อมทาสัญญาจ้าง

22 ธันวาคม 2560

เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 212 หมู่ที่ 3
ตาบลแหลมสอม อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง

ใบสมัคร
สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ง )

วันที่ ........ เดือน ..................................... พ.ศ. ….............
ชื่อ–สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ..........................................................................................................................
วัน / เดือน / ปีเกิด ......................................... อายุ........ ปี เลือดกรุ๊ป …................ สัญชาติ ............................
เชื้อชาติ .....................................ศาสนา ................................
ที่อยู่ปัจจุบัน ...................หมู่ที่ ........หมู่บ้าน / อาคาร ...............................ห้อง...............ซอย..........................
ถนน ........................................ตาบล ...........................................อาเภอ .........................................................
จังหวัด ........................................ รหัสไปรษณีย์ ...........................เบอร์โทรศัพท์............................................
ภูมิลาเนาเดิม.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................,……………
ชื่อ–สกุลบิดา …………….…………………………..…… ชื่อ–สกุลมารดา …………….…...…………………………………….……
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เลขประจาตัวประชาชน ................................................................................ออกที่ ………............................
จังหวัด .............................วันที่ออกบัตร ...................................วันที่บัตรหมดอายุ ........................................
เลขที่ประจาตัวผู้เสียภาษี .................................... เลขที่บัตรประกันสังคม .......................................................
สภาพทางทหาร � ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว � ยังไม่รับการเกณฑ์ทหาร � ได้รับการยกเว้น
สถานภาพสมรส � โสด � แต่งงาน � หย่า � หม้าย � แยกกันอยู่
ชื่อคู่สมรส ............................................................ จานวนบุตร ............ คน ชาย …....... คน หญิง ............ คน
๑. ....................................................... อายุ ............ ปี ๓. .................................................... อายุ ............ ปี
๒. ...................................................... อายุ ............ ปี ๔. .................................................... อายุ ............ ปี
ประวัติการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

ประวัติการทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน

ประวัติการฝึกอบรม
ชื่อสถาบัน

ตาแหน่ง /ลักษณะงาน เงินเดือน

หัวข้อการฝึกอบรม

ระยะเวลา

สาเหตุที่ออก

ระยะเวลา

ความสามารถพิเศษ.......………………………………………………………..…………………………………………………….……….
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
งานอดิเรก และกิจกรรมอื่นๆ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ความชานาญในการใช้คอมพิวเตอร์ ..โปรแกรม (ระบุ ).................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

หลักฐานประกอบการสมัคร ( อย่างละ 1 ฉบับ)
 รูปถ่ายหน้าตรง

 สาเนาวุฒิการศึกษา

 สาเนาทะเบียนบ้าน

 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

 ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)

 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออก
โดยคุรุสภา
 อื่นๆ (ระบุ)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ลงชื่อ .......................................................... ผู้สมัคร
( ....................................................... )
.......... / .......... / ..........

