ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย

...............................................................
ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว จานวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง สังกัด สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๒ จานวน ๒ อัตรา อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๘,๐๐๐ บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
- มีสัญชาติไทย
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
- ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษ โดยพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา ยกเว้น
แต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย สาเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในวิชาเอกปฐมวัย
๔. กาหนดการรับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รคั ด เลื อ ก สามารถยื่ น ใบสมั ค รได้ ที่ โ รงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยมะซาง ต าบลวาวี
อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึง ๒๐ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
- สาเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
- ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
- สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
- ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
- หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
๖. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง จะทาการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง ตามลาดับผู้สมัคร ตาม
กาหนดการสอบในตารางดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น – ๑๐.๐๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น.

วิชาที่สอบ
ภาค ก สอบข้อเขียน
๑.ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรอบรู้
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
๓.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ภาค ข
สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๑๐๐

๕๐

หมายเหตุ
หลักสูตรการ
สอบตามบัญชี
แนบท้าย
ประกาศ
-แฟ้มสะสม
ผลงาน

๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ใน
วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

๑๐.๑ จะดาเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เรียง
ตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก สาหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้น
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาทาสัญญาการจ้าง ผู้สอบคัดเลือกได้จะต้องมารายงานตัว ณ
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูก
ยกเลิกการทาสัญญาจ้างในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนดและทางโรงเรียนจะเรียกผู้ที่ได้คะแนน
เป็นอันดับรองลงมาเป็นลาดับต่อไป
๑๐.๒ การจ้างตามข้อ ๑๐.๑ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ แต่อย่างใด
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างสัญญาจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอาพล โทอรัญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยมะซาง

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทาการสอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน ดังนี้
๑. ความรอบรู้
- สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
- นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
- พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
๒. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
- หลักการศึกษา
- หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
- การจัดกระบวนการเรียนรู้
- จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
- สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
๓. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอก
ภาค ข การสอบสัมภาษณ์

๕๐ คะแนน

.................................................................

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัคร

วันที่ ๑๕ – ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.

รับสมัคร

วันที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทาการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์

วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๓๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ ๒๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/
เริ่มปฏิบัติงาน

เลขประจาตัวสอบ……………

ใบสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยมะซาง
-----------------------------------------------------------------1. ชื่อ…………………………………………………นามสกุล……………………………………………
สัญชาติ……………………………..เชื้อชาติ………………………………ศาสนา……………….
2. เกิดวันที่………………….เดือน……………………………….พ.ศ………………..อายุ…………….
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน…………………………………………………………..…….
ออกให้ ณ ……………………..วันที่ออกบัตร…………เดือน……………………..พ.ศ……….
บัตรหมดอายุวันที่…………………เดือน……………………………..พ.ศ……………..
4. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่…………หมู่………..ถนน……………………………….ตาบล………………………..
อาเภอ……………………………..จังหวัด……………………..เบอร์โทรศัพท์………………………………………..
5. สาเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน………………………………………………ปีที่จบการศึกษา
พ.ศ.…………….ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา…………………………………….………
วิชาเอก………………………………มีคุณวุฒิ ความสามารถพิเศษ คือ….…………………………………………
6. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
สาเนาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ จานวน ๑ ฉบับ
ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
ใบรับรองแพทย์ จานวน ๑ ฉบับ
หลักฐานอื่น ๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร……………………………………..…………
(………………..…………………………..)
วันที่…..…เดือน…………………พ.ศ……………
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฎว่า
คุณสมบัติถูกต้อง
ขาดคุณสมบัติ เพราะ………………………….………
ลงชื่อ………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………………
(………………………………………..)
(………………………………………….)

