ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยใต้
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
……………………………………………………………………..……....................…………..…………….

ด้วย โรงเรี ยนบ้านห้วยใต้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อ สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือน ตาแหน่ง ครู อัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้การดาเนินการคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนบ้านห้วยใต้ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่ดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,๐๐๐ บาท
ขอบข่ายการปฏิบัติงาน
๑) ปฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎ ก.ค.ศ. กาหนด
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกจากรั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรากระทาผิดวินัย
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ

๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๔) เป็นผู้มเี จตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู
5) มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 2 ปี
๔. กาหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมัค รเข้ า รั บ การเลื อกสรร สามารถขอรับ ใบสมั ค รและยื่ น ใบสมั ครพร้ อมเอกสาร
ประกอบการพิ จ ารณาด้ ว ยตนเอง ณ โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยใต้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๒2 - ๒6 กรกฎาคม ๒๕62
เวลา ๐8.30 - ๑5.0๐ น.
๕. เงื่อนไขการจ้าง
1) ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) และจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวๆไป คราวละ ๑ ปี ต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรรด้วย
2) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจา พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติห้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมารการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๖. เอกสารประกอบการพิจารณา
๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จานวน 3 รูป
๒) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่ง
ที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จานวน
๑ ฉบับ
๓) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ
๔) สาเนาเอกสารหลักฐานอื่ นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครนาเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสาเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสาเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่กากับทุกฉบับ
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยใต้ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การสอบคั ด เลื อ ก ในวั น ที่
27 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสั มพันธ์ โ รงเรียนบ้านห้ ว ยใต้ และ
facebookโรงเรียนบ้านห้วยใต้

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้
คุณลักษณะ
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติการสอน และให้นาแผนการ
สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาด้วย
รวมคะแนนทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
50
50

วิธีการประเมิน
สอบสัมภาษณ์และสอบ
ปฏิบัติการสอน

๑๐๐

๙. กาหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ
ผู้ ส มั ค รที่ มี สิ ท ธิ์ ส อบคั ด เลื อ ก เข้ า รั บ การสอบสั ม ภาษณ์ แ ละสอบปฏิ บั ติ ก ารสอน ในวั น ที่ 31
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้ เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเป็นผู้ ที่ได้คะแนนในการทดสอบสั มภาษณ์ และสอบปฏิบัติการสอน
เกินร้อยละ ๘๐
๑๑. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยใต้ จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคัด เลื อก ในวั น ที่ 31 กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ และfacebookโรงเรียนบ้านห้วยใต้ โดยเรียงลาดับผู้ได้คะแนนรวมทุก
ด้านจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความ
เหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้
คะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้ได้ลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปยังเท่ากัน
อีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๒. การจัดทาสัญญาจ้าง
โรงเรียนบ้านห้วยใต้ ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครู อัตราจ้าง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จานวน ๑ อัตรา เข้าทาสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อมรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางนาตยา เกตุวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านห้วยใต้
----------------------------------------

1.5 นิ้ว

1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
7. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ ………………..………………………………………………………………..
8. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 อื่น ๆ ..................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………..………………..
(………………………………………………)
วันที่ ……………………………………………….…………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า
 ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
 คุณสมบัติถูกต้อง
………………………………………
(……………………………………)

