ประกาศโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
***********************************
ด้วยโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ตาบลท่าคล้อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย สาขา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาเอกภาษาไทย จึงขอประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตาแหน่งที่สมัครคัดเลือก
1.1 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย
1.2 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
1.3 ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย

จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา
จานวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครรับการคัดเลือก
2.1ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.2วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขา ดังนี้
2.2.1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย
2.2.2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอน
2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช
2.5 เป็นผู้ที่มีความกระตือรือล้น มุ่งมั่นในการทางานและความเป็นครู
3.เงื่อนไขการจ้าง
3.1 ค่าตอบแทนรวมเงินค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 11,000 บาท
3.2 ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ ดี ตามระยะเวลากาหนด

4.วันเวลา และสถานที่สมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดหาดสอง
แคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) ตาบลท่าคล้อ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์
http://www.hadsongkheaw.ac.th ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ที่เบอร์ 08-8321-0701 , 09-2756-2719 Line
ID : had84 หรือ dr_pongpop
5.เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก
5.1 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วพร้อมฉบับจริงมาแสดง
5.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร พร้อมฉบับจริงมาแสดง
5.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงมาแสดง
5.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมฉบับจริงมาแสดง
5.5 สาเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริงมาแสดง
5.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุลพร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)
5.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
5.8 ใบรับรองแพทย์ของโรงพยาบาลรัฐ ออกให้ไม่เกิน 7 วัน
6.การยื่นใบสมัคร
6.1 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
และรับรองสาเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อสาหรับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นามายื่นสมัครรับการคัดเลือกด้วย
ตนเอง
6.2 ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.hadsongkheaw.ac.th แล้วกรอก
ใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบที่รับรองเอกสารเรียบร้อยแล้ว สแกนส่งที่ E-mail Address ;
hadsongkheaw@gmail.com หรือ Line ID ; had84 หรือ dr_pongpop และนาเอกสารตัวจริงส่งเจ้าหน้าที่รับ
สมัครในวันสอบ
6.3 กรณีผู้สมัครที่ส่งเอกสารสมัครทาง E-mail หรือ ทาง Line หากเอกสารที่นาส่งในวันสอบไม่ตรง
กับที่ส่งมาทาง E-mail หรือทาง Line จะถือว่าทุจริตต่อการสอบและหมดสิทธิในการสอบครั้งนี้โดยไม่สามารถ
เรียกร้องหรือร้องเรียนเอาสิทธิใดๆได้
6.4 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์, E-Mail หรือ ID Line ในใบสมัครด้วย
7.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว
(สมบูรณ์วิทยาคาร) ,เว็บไซต์ http://www.hadsongkheaw.ac.th

8.วิธีการคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบ
8.1 วิธีการสรรหาโดยการสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาคุณลักษณะของ
บุคคลความเหมาะสมในตาแหน่ง ในวันที่ 12 ธันวาคมพ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัด
หาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคม)
8.2 เกณฑ์การตัดสอนผู้สอบคัดเลือก
8.2.1 สอบผ่านภาค ก. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ร้อยละ 50
สอบผ่านภาค ข. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ร้อยละ 50
8.2.2 คะแนนสอบ ทั้งสอง ภาครวมกัน ไม่ถึงร้อยละ 60 ให้ถือว่า เป็นผู้ “สอบไม่
ผ่าน”
8.3 กาหนดเวลา ในการสอบ ดังนี้
วัน เวลา
วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น.
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนน
เต็ม

ภาค ก สอบข้อเขียน
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๒. ความรูค้ วามสามารถเฉพาะ
ตาแหน่ง
ภาค ข สอบสัมภาษณ์

100
10๐

หมายเหตุ
หลักสูตร
การสอบ
ตามบัญชี
แนบท้าย
ประกาศ

๕๐

9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
การประกาศผลการสอบจะประกาศโดยเรียงลาดับตามคะแนนสาหรับผู้ที่สอบผ่านตามเกณฑ์ที่
กาหนด ภายในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ 2561 ณ โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร), เว็บไซต์
http://www.hadsongkheaw.ac.th และรายงานตัวสาหรับผู้สอบได้อันดับ 1 ในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2561
เริ่มปฏิบัติงาน 11 ธันวาคม พ.ศ.2561 สาหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังนี้
10.1 ได้สั่งจ้างแล้ว
10.2 ขอสละสิทธิ์
10.3 ไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจ้าง
10.4 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กาหนด
10.5 ไม่สามารถหาผู้ค้าประกันได้ในวันรายงานตัวเพื่อรับการจ้าง
10.6 เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร

11. การสั่งจ้าง
11.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนใน
โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร) เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก
11.2 จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลังตรวจสอบ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกการจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มี
เงื่อนไข ใดๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

(นายปองภพ ศรีนาดี)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)

เอกสารแนบท้าย ๑
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป คุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครู และ
มาตรฐานวิชาชีพ ( ๑๐๐ คะแนน )
๑. ความรอบรู้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 กฏหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ
1.5.2 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.5.3 กฏหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.4 กฏหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.5.5 กฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก
1.5.6 กฏหมาย กฏ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วน
ราชการ
1.6 ความรู้ความสามารถด้านภาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามที่
โรงเรียนกาหนด
2. ความสามารถทั่วไป
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข (ความสามารถในกรติดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและ
ข้อมูลต่างๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย (ความเข้าใจภาษา หลักภาษาไทย การอ่านจับใจความ
การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเขียนข้อความ การแต่งประโยค
และคาศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล (การสรุปหาเหตุผล อุปมาอุปไมย)
3. ความรู้ควมเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู และ
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
3.1 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.2 มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
3.3 มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
3.4 มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ( 100 คะแนน)
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิชาการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 หลักการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการจัดกรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 สื่อและนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.7 การวัดและประเมินผลการศึกษา
1.8 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ BBL และ DLTV
1.9 ลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตาแหน่ง
ภาค

ค ความเหมาะสมกับตาแหน่งละวิชาชีพ ( ประเมินโดยการสัมภาษณ์
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์
4. รมีปฏิภาณไหวพริบ
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
.................................................................

๕๐ คะแนน )

เลขประจาตัวสอบ ………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง เอก...............................
โรงเรียนวัดหาดสองแคว (สมบูรณ์วิทยาคาร)
---------------------------------------ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน ………………………………..………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ………………………………………………
อาเภอ/เขต ……………………………… จังหวัด …………………..………………เบอร์โทร……………………………..
สถานที่ติดต่อ เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………………………
อาเภอ/เขต ……………………..……… จังหวัด ………………………..………………เบอร์โทร……………..…………..
E-mail……………………………………………………………………………ID-Line………………………………………….
สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………………….…………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………………............……….. วิชาเอก ………………...................…
ความรู้ความสามารถพิเศษคือ ………………….................………………………………………………………………..
หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ใบรับรองแพทย์
 อื่น ๆ ............................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า
ถูกต้อง
คุณสมบัติถูกต้อง ขาดคุณสมบัติ เพระ......................
………………………………………
………………………………………
(……………………………………)
(……………………………………)

