ประกาศโรงเรียนบ้านปางแก
เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------ด้วยโรงเรียนบ้านปางแก ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับบุคคล
เพื่อคัดเลือกเป็นครู อัตราจ้างรายเดือน ประจาปี การศึกษา 2560 ตามรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง วิชาเอกทั่วไป จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.
2.1.5 ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.1.6 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.7 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
2.1.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.2.1 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
3. อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 7,350 บาท (เงินเดือนรวมประกันสังคม)

4. วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านปางแก
ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 7 มกราคม 2561
ไม่เว้นวันหยุดราชการ หากประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรายละเอียดการสมัครได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์
080-1278142 (ครูพิชญา คาเรือง) หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร
5. เอกสารหลักฐานที่นามายื่นในวันสมัคร
5.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
5.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน จานวน 1 ฉบับ
5.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
5.6 ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร จานวน 1 ฉบับ
5.7 แฟ้มสะสมผลงาน
5.8 หนังสือการรับรองการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ถ้ามี)
6. กาหนดสอบคัดเลือก สอบทฤษฎี และสอบสัมภาษณ์
6.1 สอบข้อเขียน วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.
- ความรอบรู้ (เหตุการณ์ปัจจุบัน กฎหมายการศึกษา)
20 คะแนน
- วิชาการศึกษา
20 คะแนน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
20 คะแนน
- ความรู้และความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติในวิชาชีพครู 20 คะแนน
- ความรู้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
6.2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
- ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
20 คะแนน
- การประกอบคุณความดี
20 คะแนน
- บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
20 คะแนน
- เจตคติและอุดมการณ์
20 คะแนน
- การมีปฏิภาณไหวพริบ
20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
7. เกณฑ์การตัดสิน
ได้คะแนนรวมทั้ง 2 ด้าน (ข้อเขียนและสัมภาษณ์) ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

8. ประกาศผลสอบ
วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. บนเว็บไซต์โรงเรียนบ้านปางแก
www.banpangkae.ac.th
9. รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น.
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2561

ลงชื่อ
(นายพรชัย นาชัยเวียง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปางแก

เลขประจาตัวสอบ...............
ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างวิชาเอกทั่วไป
โรงเรียนบ้านปางแก ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
...........................................................................................................................................................................
ชื่อและนามสกุล.........................................................................
เกิดวันที่ ..........เดือน........................พ.ศ...................อายุ ..............ปี
วุฒิ ...................................................................................สาขา/วิชา................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................. เบอร์โทรศัพท์ ............................................
เคยมีประสบการณ์ในการทางานด้าน (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ
...........................................................................................................................................................................
ผลงาน
ข้าพเจ้าเคยปฏิบัติงาน มีผลงานที่สามารถนาเสนอ ได้ดังนี้ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการตามที่ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครและได้เสนอเอกสาร
หลักฐานต่างๆ มาเพื่อพิจารณาตามที่แนบดังนี้
1.1 เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษาตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
1.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
1.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนจานวน 1 ฉบับ
1.5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
1.6 ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันสมัคร จานวน 1 ฉบับ
1.7 แฟ้มสะสมผลงาน
1.8 หนังสือการรับรองการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (ถ้ามี)
2. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ )...................................... ...................ผู้ สมัคร
(......................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่................เดือน............................. พ.ศ. ...........

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

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