ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเป"นครูจางเหมาบริการงานการสอน
…………………….…………..………
ดวยโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย! จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีความประสงค! จะดํ า เนิ น การสรรหาและเลื อกสรรบุ คคลเพื่ อแตงตั้ งเป, น ครู จ างเหมาบริ การงานการสอน
ตําแหนง ครูคณิตศาสตร! เพื่อปฏิบัติหนาที่ในโรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
อาศัยอํานาจตามความในขอ 19 (1) หมวด 4 แหงประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ!เกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 รวมทั้งที่แกไข
เพิ่มเติมถึงป>จจุบัน
โรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อแตงตั้งเป,นครูจางเหมาบริการงานการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตําแหน'งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรร
- ตําแหน'ง ครูคณิตศาสตร* จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร!

จํานวน

1

อัตรา

๒. คุ ณ สมบั ติ แ ละลั ก ษณะต องห ามของผู ซึ่ ง จะได รั บ การจ างเป" น ครู จ างเหมาบริ ก าร
งานการสอน ดังนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปBบริบูรณ! และไมเกินหกสิบปB
๓. ไมเป,นบุคคลลมละลาย
4. ไมเป,นผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือ
จิตฟ>FนเฟGอนไมสมประกอบ หรือเป,นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป,นลักษณะตองหามเบื้องตน
สําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
4.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป,นที่รังเกียจแกสังคม
4.2 วัณโรคระยะอันตราย
4.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป,นที่รังเกียจแกสังคม
4.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไมเป,นผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ใน
พรรคการเมือง
6.ไมเป,นผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น
7. ไมเป, น ผู เคยตองรั บโทษจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ด ใหจํ า คุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเป,นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ไมเป,นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ

-29. ไมเป, น ขาราชการ หรื อลู กจางประจํ า ของสวนราชการ พนั ก งานหรื อลู กจาง
ของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของขาราชการสวนทองถิ่น
หมายเหตุ ผูผานการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองมีคุณสมบัติและ
ไมมีลักษณะตองหาม จึงจะไดรับการจางได
3. คุณสมบัติผูมีสิทธิสมัคร
3.1 คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปBบริบูรณ! และไมเกินหกสิบปB
๓. ไมเป,นบุคคลลมละลาย
4. ไมเป, น ผู มี ก ายทุ พ พลภาพจนไมสามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ไ ด ไรความสามารถ
หรือจิตฟ>FนเฟGอนไมสมประกอบ หรือเป,นโรคตามที่กําหนดไวในประกาศกําหนดโรคที่เป,นลักษณะตองหาม
เบื้องตนสําหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้
4.1 โรคเรื้อนในระยะติดตอหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป,นที่รังเกียจแกสังคม
4.2 วัณโรคระยะอันตราย
4.3 โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเป,นที่รังเกียจแกสังคม
4.4 โรคติดยาเสพติดใหโทษ
4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
5. ไมเป, น ผู เคยตองรั บโทษจํ า คุ กโดยคํ า พิ พากษาถึ งที่ สุ ด ใหจํ า คุ กเพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เวนแตเป,นโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6. ไมเป,นผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
3.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'ง
- มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร! กลุมวิชาคณิตศาสตร!
4. การรับสมัคร
4.1 หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
ผูสมั ครตองยื่ น ใบสมั ครดวยตนเอง โดยกรอกรายละเอี ย ดในใบสมั ครใหถู กตองครบถวน
และนําเอกสารฉบับจริงและฉบับสําเนา มายื่นในวันสมัครดังนี้
(๑) สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน ๑ ฉบับ
(๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๓) สําเนาทะเบียนบาน
จํานวน ๑ ฉบับ
(๔) รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว
(ถายไมเกิน๖ เดือน นับถึงวันสมัคร) โดยใหผูสมัครเขียนชื่อ–สกุล ไวดานหลังรูปถาย จํานวน ๓ รูป
(๕) ใบรับรองแพทย!ที่แสดงวาไมเป,นโรคที่ตองหามตามประกาศนี้
ซึ่งออกใหไมเกิน ๑ เดือน นับแตวันตรวจรางกาย
จํานวน 1 ฉบับ
(๖) เอกสารหลักฐานอื่นๆ เชน ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถามี)

-3ทั้งนี้ ในสําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับไวดวย
หากปรากฏภายหลังวาผูสมัครรายใด มีคุณสมบัติไมตรงตามที่กําหนดไวในการสมัครแลว ใหถือวาผูสมัครราย
นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัคร
4.2 เงื่อนไขในการสมัคร
4.2.1 ผูสมัครเขารับการสรรหาและการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวาเป,นผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆในใบรับสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครอันเป,นผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ใหถือวา
การสมัครและการไดรับเขารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป,นโมฆะสําหรับผูนั้นตั้งแตตน
5. ค'าธรรมเนียมการสมัคร
ผูสมัครจะตองเสียคาธรรมเนียมในการสมัคร จํานวน 100 บาท (หนึ่งรอยบาท)
6. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผูประสงค!สมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่งานธุรการโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
อํา เภอรอนพิ บู ลย! จั งหวั ด นครศรี ธ รรมราช ตั้ งแตวั น ที่ 26 เมษายน 2565 ถึ ง 5 พฤษภาคม 2565
ในวันเวลาราชการ (๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น) สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช ไมมีสิทธิสมัคร
เขารับการสรรหาและเลือกสรร โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท!หมายเลข ๐75-466-690
7. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาและเลือกสรร กําหนดวัน เวลา สถานที่
และระเบียบที่เกี่ยวกับการสรรหา
โรงเรียนสาธิตโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหา
และเลื อกสรร พรอมกํ า หนดวั น เวลา และสถานที่ ส อบ และระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การสอบ ภายในวั น ที่ 6
พฤษภาคม 2565 โดยจะปZดประกาศไว ณ ป[ายประชาสัมพันธ!โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
8. การคัดเลือก โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะดําเนินการในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
9. หลักเกณฑ*และวิธีการสรรหา และเลือกสรร (โดยการประเมินสมรรถนะ)
การประเมินสมรรถนะ โดยใชวิธีการสัมภาษณ! จํานวนคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้
(1) ความรูความสามารถทั่วไป
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
(2) บุคลิกภาพ
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
(3) ประสบการณ!
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เกณฑ! ก ารตั ด สิ น วาผู ใดเป, น ผู ไดรั บ การเลื อ กสรรเป, น ครู จ างเหมาบริ ก ารงานการสอน
ของโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตกนั้น เกณฑ!ตัดสินการเลือกสรร ผูสมัครจะตองผานเกณฑ!ตัดสินไมต่ํา
กวารอยละหกสิบ โดยรวมทั้งสามสวนขางตน การจัดลําดับ จะใหผูไดคะแนนสูงสุดไวกอน และถาคะแนน
เทากันใหผูมีเลขประจําตัวผูสมัครกอน เป,นผูไดลําดับที่สูงกวา

-410. การประกาศผลการเลือกสรร
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามหลักเกณฑ!
ที่กําหนด และจะประกาศผลการเลือกสรร ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565
11. หนาที่ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'ง ค'าตอบแทน เงื่อนไขการจาง
รายละเอียดตามแนบทายประกาศนี้ (ผนวก ก)
12. การขึ้นบัญชีผูผ'านการเลือกสรรได
(1) การขึ้ น บั ญ ชี ผู ผานการเลื อกสรรได จะเรี ย งตามลํ า ดั บ จากผู ที่ ไดคะแนนสู งลงมา
ตามลําดับ และถาคะแนนเทากันใหผูมีเลขประจําตัวผูสมัครกอนเป,นผูไดลําดับที่สูงกวา
(2) บั ญ ชี ผู ผานการเลื อ กสรร โรงเรี ย นสาธิ ต เทศบาลตํ า บลหิ น ตกจะขึ้ น บั ญ ชี เ ป, น
ระยะเวลา 1ปB นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี ในกรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราวาง และภายหลังมีอัตรา
วางในลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ซึ่งโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตกพิจารณาแลวเห็นวาสามารถใช
บุคคลที่มีสมรรถนะในเรื่องเดียวกันได ผูอํานวยการสถานศึกษาก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรรจาก
บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุก็ได
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป,นพนักงานจาง
โดยยึ ดหลักความรู ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป, น ธรรม อยาหลงเชื่ อบุ คคลหรื อผู ที่อางวา
สามารถชวยเหลือใหสอบได และหากผูใดไดทราบขาวประการใดเกี่ยวกับการแอบอาง หรือทุจริต เพื่อใหสอบ
ได โปรดแจงโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงและดําเนินการตามกฎหมายตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

(นางวธัญญา เตชะศรี)
ผูอํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก

ผนวก ก
แนบทายประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาและเลือกสรรเป"นครูจางเหมาบริการงานการสอน
ลงวันที่ 19 เมษายน 2565
………………………………………………………………
1. ตําแหน'งที่รับสมัคร (ครูจางเหมาบริการงานการสอน) ตําแหน'ง ครูคณิตศาสตร*
จํานวน 1 อัตรา ดังนี้
สาขาวิชาคณิตศาสตร!
จํานวน 1 อัตรา
2. หนาที่และความรับผิดชอบ
1. ปฏิบัติการสอนในรายวิชาที่รับมอบหมายตามตารางสอน
2. ศึกษาทําความเขาใจวิเคราะห!หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการวัดผลประเมินผล
3. รวมมือกับโรงเรียนในการกําหนดจุดประสงค!การเรียนรู
4. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู และรายงานการใชแผนการจัดการเรียนรูในรายวิชา
ที่รับผิดชอบเพื่อนํามาใช และพัฒนากระบวนการสอนใหดีขึ้น
5. เตรียมการสอนและสื่อการสอนใหพรอมโดยคํานึงถึงจุดประสงค!การเรียนรูและ
จุดหมายของหลักสูตร
6. ปฏิบัติการสอนโดยเนนผูเรียนเป,นสําคัญ ใชสื่อการสอนที่เหมาะสมตลอดจน
ปรับปรุงวิธีการสอนใหมีคุณภาพ
8. ปฏิบัติการสอนใหตรงเวลา เต็มเวลา เต็มหลักสูตร และเต็มความสามารถ
9. สํารวจการมาเรียนของนักเรียนและบันทึกการเรียนการสอน ในสมุดบันทึกการสอน
ทุกครั้งที่เขาสอน
10. ตรวจงานที่มอบหมายใหนักเรียนปฏิบัติ และแกไขขอบกพรองในการทํางาน
ของนักเรียนอยูเสมอ
11. คิดหาวิธีการวัดผลใหสอดคลองกับจุดประสงค!การเรียนรู และเนื้อหาของ
หลักสูตรสรางเครื่องมือวัดผลใหเหมาะสม ถูกตองตามหลักเกณฑ!การวัดผล ตลอดจนมีการปรับปรุงพัฒนา
เครื่องมือใหมีประสิทธิภาพ
12. ปฏิบัติตนเป,นแบบอยางที่ดีทั้งในดานความประพฤติ การแตงกาย และการพูดจา
ใหเหมาะสมกับความเป,นครู
13. แสวงหาความรูและประสบการณ!เพื่อพัฒนางานอยูเสมอ
14. ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลาที่กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ
15. ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย
3. คุณวุฒิและสาขาวิชาที่ใชเป"นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน'ง
กลุมวิชา/ทาง/สาขาวิชาคณิตศาสตร!
4. อัตราค'าตอบแทน
ไดรับคาจาง ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท
5. เงื่อนไขการจาง
โรงเรียนสาธิตเทศบาลตําบลหินตก จะดําเนินการจางผูผานการเลือกสรร โดยทําสัญญา
จางไมเกิน คราวละ 6 เดือน และอาจพิจารณาตอสัญญาจางออกไปอีกหากมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อยูในระดับดี

