ประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษา
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นบ้ า นเมื อ งปั ก สามั ค คี สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 3
มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้ างชั่วคราว ทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 2 อัตรา
วิชาเอกภาษาอังกฤษและวิชาเอกพลศึกษา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 7,000 บาท ระยะเวลา 10 เดือน (เดือน
สิงหาคม 2563 – เมษายน 2564)
อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอานาจการ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้
1. คุณสมบัติของผูส้ มัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป ผู้ มี สิ ท ธิ ส มั ค รเข้ า รั บ การคั ด เลื อ กต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบัติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
(1) เป็ น ผู้ได้รั บ วุฒิ ป ริ ญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
1.3 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ อาคารอานวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง
4 กรกฎาคม 2563 ( ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
3. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
3.1 สาเนาใบปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ

3.4 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
3.6 ใบรับรองแพทย์ ออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ซึ่ง กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3
(พ.ศ.2535)
3.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมถ่ายสาเนา จานวน
1 ฉบับ
4. การยื่นใบสมัคร
4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องธุรการ อาคารอานวยการ
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
6. การสอบคัดเลือก
สอบคัดเลือกใน วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
โดยสอบในวิชาต่าง ๆ ดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2563
ภาค ก.
ภาคเช้า
ความรู้ความสามารถทั่วไป
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
ภาค ข.
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ภาคบ่าย
ภาค ค.
13.30 น. เป็นต้นไป
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนน
ในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย
8. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

10. การทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี จะทาสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก ลาดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
โดยจะจ้างไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ส่วนปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงาน ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

จ่าสิบเอก
( ณรงค์ รัตนกุล )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษและพลศึกษา
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563
................................................................................

วัน / เดือน / ปี
24 – 28 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563
ถึง 4 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563

รายการ
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ 09.00 – 15.00 น.) ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบความรู้ทั่วไปและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
………………………………………………………….
เลขประจาตัวสอบ......................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............................................... ............................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่.......... เดือน.......................................พ.ศ. .................อายุ..............ปี...............เดือน(นับถึงวันสมัคร)
3. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออกให้ ณ อาเภอ / เขต ..............................
จังหวัด...............................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
5. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.....................หมู.่ ............. ถนน..................................ตาบล.....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
วุฒิการศึกษา....................................................................................วิชาเอก...............................................
เมื่อวันที่..........................เดือน.............................................พ.ศ.......................................
มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
7. สถานภาพ
⃞ โสด
⃞ สมรส
⃞ หม้าย
⃞ หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.............................................................................อาชีพ................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
(ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน……………….….พ.ศ………………

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร
 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบรับรองแพทย์
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)
วันที่ ...............เดือน……………….… พ.ศ………………

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
………………………………………………………….
เลขประจาตัวสอบ......................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
2. เกิดวันที่.......... เดือน.......................................พ.ศ. .................อายุ..............ปี...............เดือน(นับถึงวันสมัคร)
3. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................... ออกให้ ณ อาเภอ / เขต ..............................
จังหวัด...............................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
5. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.....................หมู.่ ............. ถนน..................................ตาบล.....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
6. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
วุฒิการศึกษา....................................................................................วิชาเอก...............................................
เมื่อวันที่..........................เดือน.............................................พ.ศ.......................................
มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
7. สถานภาพ
⃞ โสด
⃞ สมรส
⃞ หม้าย
⃞ หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.............................................................................อาชีพ................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
(ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน……………….….พ.ศ………………

สาหรับเจ้าหน้าที่รับสมัคร
หลักฐานการรับสมัคร
 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 ใบรับรองแพทย์
(ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(..................................................)
วันที่ ...............เดือน……………….… พ.ศ………………

ตารางสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษและพลศึกษา
โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 3
จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ 6 สิงหคม 2563
ภาคเช้า
09.00 – 10.30 น.
10.30 – 12.00 น.
ภาคบ่าย
13.30 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ก.
ความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาค ข.
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ภาค ค.
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง(โดยการสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม

50 คะแนน
50 คะแนน
50 คะแนน

สถานที่สอบ
ห้องประชุม โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ตาบลเมืองปัก อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

