ประกาศโรงเรีียนบ้านปางแก
เรื่องี รับสมัครสอบคัดเลือกบีุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ดี้วยโรงเรีียนบ้านปางแก สีังกีัดสำนีักงานเขตพื้นทีก่ ารศีึกษาประถมศึกษาน่านีเขต 2 มีีความประสงคี
จะรีับสมีัครีคีัดเลีือกบีุค คลเพื่ อจี้า งเปีนครีูอีัตราจี้า ง ทำหนี้าทีค่ รีูผูี้ส อนีีี๒ี คนี เพีื่อใหี้การคีัดเลีือก
ตำแหนี่งครีูอัต ราจี้า งีดีังกลี่าวเปีนไปดี้วยความเรีียบรี้อย โรงเรีียนบ้านปางแกีจีึงประกาศรีับสมีัครคีัดเลีือก
บีุคคลเพื่อเขี้าเปีนครีูอัตราจี้างีวีิชาดังกล่าวข้างต้นี ดังนี้
๑. ตาแหนี่งที่จะดาเนีินการคีัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจี้างี จำนวน ๒ี อีัตรา
- สาขาวิชาเอกประถมศึกษาหรือภาษาไทย
- สาขาวีิชาปฐมวัย

จำนวน
จำนวน

๑
๑

อีัตรา
อีัตรา

๒.ีคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกีเป็นผู้มีคุณสมบัติีดังนี้
๒.๑ีีเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตราี๓๐ีแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรีทาง
การศึกษาีพ.ศ.๒๕๔๗ีี
๒.๒ีีเป็นผู้ได้รับไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาีี
๒.๓ีีเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูีีหรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูีตามที่คุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. วีัน เวลา และสถานที่รัีบสมีัครสอบคีัดเลีือก
ผู้ีป ระสงคีจะสมีัค รสอบคีัด เลือ ก ใหี้ข อรีับ ใบสมีัค รและยื่ีน ใบสมีัค รได้ ณ โรงเรีียนบ้าน
ปางแก ตาบลทุ่งช้างีอาเภอทุ่งช้างีจังหวัดน่าน ตั้งแตี่วันี ที่ ๔ี–ี๑๒ พฤษภาคมีเวี้นวีันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้สมีัครสอบจะต้องนำมายื่นในวีันสมีัครสอบ
๔.๑ี สาเนาปริญญาบัตรหนีังสือรับรองคุณวีุฒิที่สภามหาวีิทยาลัยอนุมัติีแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศีึกษาี(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวนี ๑ี ฉบับ
๔.๒ี สาเนาใบอนุญาตประกอบวีิชาชีีพครู พรี้อมฉบับจรีิงี จานวนี ๑ี ฉบับ
๔.๓ี สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจรีิงี จานวนี ๑ี ฉบับ
๔.๔ี สาเนาทะเบียนบี้าน พรี้อมฉบับจริงี จานวนี ๑ี ฉบับ
๔.๕ี หลีักฐานการเปลี่ยนชีื่อ ชีื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวนี ๑ี ฉบับ
๔.๖ี รูปถ่าย ขนาดี ๑ี นิ้วี จานวนี ๑ี รูป (ถี่ายไมี่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย

๕. การยื่นใบสมีัคร
๕.๑ี ผู้สมัครจะต้องรีับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและตี้องกรอกรายละเอียดในใบสมีัครใหี้
ถีูกตี้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมีัครให้เรียบรี้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕.๓ีีีติดต่อสอบถามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ีครูทนงศักดิ์ีสุทธหลวงีีโทร.082-8898485ีี
line id : romio744
๖.ีวิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ
ีีีีีการสอบข้อเขียนีี100ีีคะแนน
ีีีีีีีีี ี
ความรอบรู้ีนโยบายรัฐบาลีและเหตุการณปัจจุบันีีีีีีีี
25ีีคะแนน
ีีีีีีีีีี
ความสามารถทั่วไปีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
25ีีคะแนน
ีีีีีีีีีี
วิชาการศึกษาีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
25ีีคะแนน
ีีีีีีีีีี
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของวิชาชีพครู ีี25ีคะแนนี
ีีีีีการสอบสัมภาษณีี100ีคะแนน
ีีีีีีีีีีีเจตคติและอุดมการณความเป็นครูีีีีี
25ีีคะแนน
ีี
ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษาีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
25ีีคะแนน
ีี
บุคลิกภาพีท่วงทีีีวาจาีปฏิภาณไหวพริบีีีีีี
25ีีคะแนน
ี
แนวคิดีเทคนิคีีวิธีการในการจัดการเรียนรู้ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี
25ีีคะแนน
๗. สถานที่คีัดเลือก
โรงเรียนบ้านปางแกจะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณในวันที่ ี๑๔ีพฤษภาคมีี
๒๕๖๐ีีีเวลาี09.00ีน.ีสถานที่สอบคัดเลือกีณีโรงเรียนบ้านปางแก
๘. เกณฑีการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคีัดเลือก
๘.๑ ผู้ีส อบผี่านจะตี้อ งไดี้คะแนนรวมกีันไมี่น้ีอยกว่ารี้อยละ ๖๐ ในกรณีีที่มีีผ้ีูไดี้คะแนนรวม
เที่ากีันจะ จัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการข้อเขียนมากกวาอยู่ีในลำดีับที่ดีีกวี่า หากยีังไดี้คะแนน
เที่ากีันจะใช้วิธี ีีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับี การคัดเลีือกตามขี้อ ๘.๑ เรียงตามลำดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ี๑๔ีพฤษภาคมี๒๕๖๐ี
๙. การจัดทำสัญญาจี้างผู้ผ่ีานการคีัดเลือก/เงื่อนไขการจี้าง
๙.๑ีกำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสีัญญาจ้าง
- วีันที่ี ๑๕ พฤษภาคม –๓๐ีกั น ยายนี๒๕๖๐ อัตราค่าจ้างเดือนละี7,000ีบาท

๙.๒ีการจีัดทำสีัญญาจี้างครั้งแรกีจะยีึดถีือประกาศรายชื่อและการขึ้นบีัญชีีผ้ีูผ่ีา นการสอบ
คีัดเลีือกีเปีนหนีังสีือเรีียกตีัวผู้ีมีีสิีทธิมาจีัดทำสีัญญาจี้างเปีนลีูกจี้างชั่วคราวรายเดีือนตำแหนี่งครีูผีู้สอนครั้ง
แรกและใหี้มารายงานตีัวตามวันเวลาทีก่ ำหนด
๙.๓ีผู้ีไดี้รัีบการจีัดทาสีัญญาจี้างเปีนลีูกจี้างชั่วคราวรายเดีือนตาแหนี่งครีูผีู้สอนีตี้องไปรายงานตีัว
เพีื่อีจัดทาสัญญาจี้างตามกำหนดีี ถ้าพี้นเวลาดังกล่าวจะถีือวี่าสละสิทธิีและถูกยกเลีิกประกาศรายชีื่อ และ
การขึ้นบีัญชีีผู้ผ่านการคีัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.๔ีการจี้า งลีูก จี้า งชีั่ว คราวตำแหนี่งีครีูผูี้ส อน ไมี่มีีข้ีอ ผีูก พีัน ตี่อ เนีื่อ งที่จ ะนำไปสู่ีก ารบรรจีุ
หรีือีปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือขี้าราชการ
๙.๕ ผู้ีไดี้รีับการจี้างปฏิบัีติีหนี้าที่ครีูผีู้สอน ในกรณีีระหว่างปีีงบประมาณการจี้างหากปรากฏวา
เปีนผู้ขาดคีุณสมบีัติีตามทีี่กำหนด หรีือมีีความรู้ีความสามารถความประพฤตีิไมี่เหมาะสม ผู้ีมีีอำนาจในการจี้าง
อาจสั่งีเลิกจ้างี โดยไมี่ตอ้ งแจ้งให้ผรู้ ับจ้างทราบลี่วงหน้าี โดยไมี่มีเงื่อนไขและจะไม่มีีสิทธีิเรียกร้องใดๆทีั้งสิ้ีน
๑๐. ผลการคีัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ีสมีัครคีัดเลือกหรีือบุคคลอีื่นจะคัดคี้านไมี่ได้ไมี่วี่า
กรณีีใดๆ
ประกาศี ณ วีันที่ี ๔ี เดีือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพรชัยีนาชัยเวียง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางแก

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนบ้านปางแก ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
............................................................................................................................. ..............................................
ชื่อและนามสกุล.........................................................................
เกิดวันที่ ..........เดือน........................พ.ศ...................อายุ ..............ปี
วุฒิ ...................................................................................สาขา/วิชา................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ ............................................เคยมี
ประสบการณ์ในการทางานด้าน (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ
...........................................................................................................................................................................
ผลงาน
ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติงาน มีผลงานที่สามารถนาเสนอ ได้ดังนี้ (ถ้ามี)
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................................
............................................................................................................................. ..............................................
...........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1.ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครและได้เสนอเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ มาเพื่อพิจารณาตามที่แนบดังนี้
1.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาใบประกอบวิชาชีพ จานวน 1 ฉบับ
1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
1.6 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
1.7 แฟ้มสะสมงาน
1.8 หนังสือการรับรองการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ )...................................... ...................ผู้สมัคร
(......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน............................. พ.ศ. ...........

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของข้าพเจ้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.........................................
.....................................................................................

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(...........................................................)
ตาแหน่ง........................................................

(........................................... ...............)
ตาแหน่ง.....................................................

