เรื่อง

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน

ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 11 ตาบลป่าแดด อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๒ มีความประสงค์คัดสรรอัตราจ้างครูอัตราจ้าง อัตราเงินเดือน 6,000 บาท
จานวน ๑ อัตราโดยกาหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดังนี้
๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กาหนด
๓. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ.๒๕๔๖ หรือใบแทนหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๕. เป็นผู้เสียสละ อุทิศเวลาในการทางาน
๖. สามารถปฏิบัติการสอนได้ตามที่โรงเรียนกาหนด
หลักฐานการสมัคร
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๓. รูปถ่าย ๒” จานวน ๓ ใบ
๔. สาเนาวุฒิการศึกษา จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๖. ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลป์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
นับถึงวันสมัคร ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 1 เดือน
๗. ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องให้ผู้บังคับบัญชาเดิมหรือนายจ้างรับรองผลงาน
๘. สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
การรับสมัคร
- รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2557 ในเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องสานักงาน โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ในวันและเวลาราชการ
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
- สอบคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
- ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
- ทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
- เริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ 1 มิถุนายน 2557

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ และด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะ ดังนี้
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ จะเลือกสรรโดยวิธีการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน
(Portfolio) โดยให้ผู้สมัครเตรียมผลงานมาในวันสมัครด้วย ซึ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณา ดังนี้
สมรรถนะ
ภาค ก การทดสอบสมรรถนะ
ด้านความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
๑.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
๒.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๓.พรบ.การศึกษา ๒๕๔๔
๔. ความรู้ความสามารถ
ภาค ข การประเมินสมรรถนะ
ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงาน
๑.ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล
๑.๑ ประวัติ ความรู้ความสามารถ
๑.๒ ท่วงทีวาจา และเชาว์ปัญญา
๑.๓ บุคลิกภาพ
๑.๔ เจตคติ
1.5 หากเป็นเอกวิชาภาษาไทยจะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ
๒.ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

๑๐๐

สอบข้อเขียน

(เวลา ๐๙.๐๐–๑๑.๐๐น.)

๕๐

สัมภาษณ์

(เวลา ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป)

๕๐

ประเมินผลงาน

เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ภาค ก. (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๒.ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะ ภาค ข. (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๓. ได้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติงาน ภาค ข. ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๔.ได้คะแนนรวมทั้ง ๒ ภาค ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ
๑.ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพ
๒.ผู้เข้าสอบต้องนาบัตรประจาตัวสอบไปในวันสอบ และต้องวางบัตรประจาตัวสอบไว้บนโต๊ะ ขณะที่ทาการ
สอบ หากผู้ใดไม่มีบั ตรประจาตัวสอบ กรรมการกากับห้ องสอบจะไม่อนุญ าตให้ เข้าสอบ เว้นแต่จะได้ตรวจสอบ
หลักฐานเป็นที่แน่ชัดแล้ว จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้
๓.ผู้เข้าสอบต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบตามสมควร ผู้ใดไปไม่ทันเวลาลงมือสอบวิชาใดไม่มีสิทธิ์
เข้าสอบวิชานั้น ผู้ใดเข้าสอบหลังจากลงมือสอบแล้ว ๑๕ นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้สอบวิชานั้น
๔.ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘
๕.ผู้เข้าสอบต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาของกรรมการกากับห้องสอบโดยเคร่งครัด

๖.ผู้เข้าสอบผู้ใดสอบเสร็จก่อน ผู้นั้นต้องออกไปห่างจากห้องสอบและไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวน
แก่ผู้ที่ยังสอบอยู่ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนจะออกจากห้องสอบก่อนเวลา ๒๐ นาที หลังจากเริ่มสอบวิชานั้นไม่ได้
๗.หากผู้เข้าสอบมีความข้องใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ที่เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่ตน ให้รีบแจ้งต่อกรรมการ
กากับห้องสอบ หรือประธานสนามสอบในทันที เพื่อจะได้พิจารณาดาเนินการแก้ไขในทางที่เหมาะสมการแจ้งหรือ
ร้องเรียนภายหลังจากที่เกิดเหตุนานเกินควร อาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
๘.ผู้เข้าสอบผู้ใดทุจริตในการสอบวิชาใด จะไม่ได้รับการพิจารณาผลการสอบในวิชานั้น
๙.ผู้เข้าสอบต้องเตรียมเครื่องเขียน เช่น ปากกา ดินสอชนิด ๒ B ขึ้นไป ส่วนกระดาษคาตอบทางหน่วยจะ
จัดให้ และห้ามนาข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
๑๐.ห้ามนาอุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ลงชื่อ
(นายจรูญ มณีวรรณ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ

บัญชีรายละเอียดตาแหน่งว่าง และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
ลงวันที่ ๑2 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
…………………………..
ลาดับ
ตาแหน่ง/
ที่
สถานศึกษา
๑ ครูอัตราจ้าง

ความต้องการวิชาเอก
ทุกวิชาเอกที่ ก.ค.ศ.
กาหนด

คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑.มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาทางการศึกษา
หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็นคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
3. หากเป็นเอกวิชาภาษาไทย จะได้รับการ
พิจารณาเป็นพิเศษ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).........................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...............................................................................
จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.......................................................................................................................... ..
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต...............จังหวัด.............................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.....................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่ มารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
แล้ว
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ..............................................
(..........................................................)
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

