ประกาศโรงเรียนบ้านหลักร้อย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านหลักร้อย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย ด้วยเงินนอก
งบประมาณของโรงเรียน จานวน 2 อัตรา อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกปฐมวัย ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกปฐมวัย
จานวน 2 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาสาขาวิชาเอกปฐมวัย เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ซึ่ง
ก.ค.ศ. รับรอง ค่าตอบแทน 5,000 บาท/ เดือน (เมื่อพ้นทดลองงาน ระยะเวลา 3 เดือน จะมีการปรับขึ้น
เงินเดือนอีกครั้ง)
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ

-28. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาเอกปฐมวัย
หรือสาขาวิชการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฐมวัย
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้ว ยตนเองได้ ที่ โรงเรียนบ้านหลักร้อย
ตาบลนายาง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 – วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
ในเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.2.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
แล้ว จานวน 1 ฉบับ
3.2.2 สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก โดยต้องสาเร็จ
การศึกษาแล้ว จานวน 1 ฉบับ
3.2.3 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จานวน 1 ฉบับ
3.2.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครทีย่ ังไม่หมดอายุ จานวน 1 ฉบับ
3.2.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
3.2.6 ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 30 วัน ที่แสดงว่าไม่
เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
3.2.7 หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน 1 ฉบับ
3.2.8 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือสาเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา
จานวน 1 ฉบับ
3.2.9 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส(ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
เอกสารทุกรายการให้นาต้นฉบับจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย และผู้สมัครต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบ
สมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่ง ที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มี
สิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น

-35. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหลักร้อย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่ 28
มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย ตาบลนายาง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
6. หลักสูตรการสอบแข่งขัน
ผู้สมัครต้องได้รับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ดังนี้
1. ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป (30 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1.1 ความสามารถด้านตัวเลข
1.2 ความสามารถด้านภาษาไทย
1.3 ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (30 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2.1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.1.4 การพัฒนาผู้เรียน
2.1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
2.1.6 การวิจัยทางการศึกษา
2.1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.1.9 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาเอก
3. ภาค ค สอบสัมภาษณ์ (40 คะแนน) ให้ใช้วิธีประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์
3.1 ประวัติและผลงาน
3.2 บุคลิกลักษณะ การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
3.4 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

-47. วัน เวลาและสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบ้านหลักร้อย ตาบลนายาง อาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
เวลา 09.00 น.- 10.00 น
1) ความสามารถด้านตัวเลข
2) ความสามารถด้านภาษาไทย
3) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
เวลา 10.30 น.- 11.30 น
1) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
2) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาเอก
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ภาค ค สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
30 คะแนน

30 คะแนน

40 คะแนน

8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ได้รับ การสรรหาจะต้องได้คะแนนการสอบภาคความรอบรู้และความสามารถทั่วไป ภาคความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และสอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
9. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านหลักร้อย โดย
ประกาศเรียงลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามลาดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ดู
คะแนนสอบข้อเขีย น ถ้าคะแนนสอบข้อเขียนเท่ากันให้ดู คะแนนสอบสัมภาษณ์ ถ้าคะแนนสอบสัมภาษณ์
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่ดีกว่า ทั้งนี้มีการขึ้นบัญชีผู้ผู้สอบแข่งขันได้ไม่
เกิน 1 ปี นับแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
10. การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว
ผู้สอบแข่งขันได้ ให้ถือประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่ 1 และลาดับที่ 2 เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับการ
ทาสัญญาจ้างก่อน หากไม่มาทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และให้ โรงเรียนบ้านหลักร้อยทาหนังสือ
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ลาดับถัดไปมาทาสัญญาจ้างแทน
11. การจัดทาสัญญาจ้างผู้สอบแข่งขันได้/เงื่อนไขการจ้าง
1) โรงเรียนบ้านหลักร้อย ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาทาสัญญาจ้าง ภายในวันอังคารที่ 2 เมษายน
2562 และเริ่มปฏิบัติงานในหน้าที่ได้รับมอบหมาย ในวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562
2) การจ้ างลู กจ้ างชั่ว คราว ตาแหน่ง ครูผู้ ส อน ไม่มีข้อผู กพันต่ อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุห รื อ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ให้ถือเป็นอัตราจ้าง หากผู้ใด

-5ประสงค์จะบรรจุเป็นลูกจ้าง/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดาเนินการสมัครและสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กร
กลางกาหนด
3) ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณ
การจ้ า ง หากปรากฏว่า เป็ น ผู้ ขาดคุณ สมบัติ ตามที่ กาหนดหรือมี ความรู้ ความสามารถความประพฤติไ ม่
เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้างสามารถสั่งเลิกจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายกิตติกุล แย้งจันทร์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหลักร้อย

(แนบท้ายประกาศ)
ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหลักร้อย
.................................................................
วันที่
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
– วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา 09.00 น.- 10.00 น
เวลา 10.30 น.- 11.30 น
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
1. ภาค ก ความรอบรู้และความสามารถทั่วไป
2. ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
3. ภาค ค สอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้
ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

