ประกาศโรงเรียนอนุบาลสงขลา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ และครูภาษาอังกฤษ
*********************
ด้วย โรงเรียนอนุบาลสงขลา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา ครูภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1.1 ครูคอมพิวเตอร์
จานวน 1 อัตรา
1.2 ครูภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) สัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปี
(3) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(5) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ จาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกียจของสังคม
(8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือตามกฎหมายอื่น
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
(10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(11) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร หรือนักบวช
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ครูคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.2.1 ตาแหน่งครูคอมพิวเตอร์ มีใบประกอบวิชาชีพ ได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท ไม่มีใบ
ประกอบวิชาชีพ ได้รับเงินเดือนอัตรา 11,920 บาท คุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet และอื่น ๆ ที่ใช้สาหรับสอนนักเรียนได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีใจรักในวิชาชีพครู

- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทางาน
- ในกรณีที่สอบขึ้นบัญชีเข้ารับราชการได้ไว้ก่อนแล้วและไม่แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบถือว่า
ขาดคุณสมบัติโรงเรียนจะให้ออกทันทีและจะไม่จ่ายเงินเดือนในเดือนที่ทราบนั้น
2.2.2 ตาแหน่งครูภาษาอังกฤษ ได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
มีคุณสมบัติ ดังนี้
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word, Excel, Internet และอื่น ๆ ที่ใช้สาหรับสอนนักเรียนได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ดี
- ถ้ามีประสบการณ์ในการสอนจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
- มีใจรักในวิชาชีพครู
- มีบุคลิกภาพดี มีใจรักการทางาน
- ในกรณีที่สอบขึ้นบัญชีเข้ารับราชการได้ไว้ก่อนแล้วและไม่แจ้งให้กับทางโรงเรียนทราบถือว่า
ขาดคุณสมบัติโรงเรียนจะให้ออกทันทีและจะไม่จ่ายเงินเดือนในเดือนที่ทราบนั้น
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลสงขลา
อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้น
วันหยุดราชการ)
3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
(1) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือใบรับรองวุฒิการศึกษา และระเบียนผลการเรียน จานวน
1 ฉบับ
(2) สาเนาใบประกอบวิชาชีพ(ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
(3) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน
จานวน 1 รูป
(4) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น (ฉบับจริง)
(5) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน อย่างละ 1 ฉบับ พร้อมฉบับจริง
(6) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับด้วยตนเองไว้ด้วย
3.3 เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการ
คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้
นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับใน
เขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนทาให้ไม่สามารถติดต่อผู้สมัครได้ จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ไม่ได้ทั้งนั้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลัง ต้องแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลสงขลาทราบทันที

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ในการคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะดาเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 ธันวาคม 2561
เวลา 09.00 เป็นต้นไป ดังนี้
5.1 ครูคอมพิวเตอร์สอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ โปรแกรม the geometer’s shetpad , Adobe
Photoshop cs6 , Adobe flash cs6 , Adobe Dremweaver cs6 , Flipalbum vista pro7 และสอบสัมภาษณ์
5.2 ครูภาษาอังกฤษดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย
ตามเกณฑ์การตัดสิน หากคะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่
13 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลสงขลา อาเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยประกาศผลการคัดเลือกตามลาดับ
คะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย และประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็นเวลา 1 ปี นับแต่วัน
ประกาศขึ้นบัญชี
8. การสั่งจ้างและจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
8.1 จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูคอมพิวเตอร์ และครู
ภาษาอังกฤษ เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่
14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องบริหารบุคคล โดยจะทาสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
8.2 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (วันที่ 30 กันยายน 2562) จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผลการ
ปฏิบัติงานผ่านแล้วจึงจะทาสัญญาจ้างต่อเนื่อง
8.3 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือ
ยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
8.4 ผู้ได้รับการจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
8.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายอนุรักษ์ ร่มสกุล)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลสงขลา

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูคอมพิวเตอร์ และครูภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอนุบาลสงขลา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
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ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว/ทาสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน
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