ประกาศโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
*********************
ด้วยโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผสู้ อนจานวน
๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัตริ าชการแทนเกีย่ วกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง จำนวน ๑ อัตรำ
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย จานวน ๑ อัตรา
2. อัตรำค่ำจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง
2.1. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน-)
2.2. ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
3.๑. เป็น ผู้มี คุณ สมบัติทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติร ะเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.๒. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับ
ผู้สมัครที่มี วุฒิปริญ ญาตรีส าขาอื่น จะต้องมี ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
3.๓. เป็นผู้มี ใบอนุญ าตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบัญ ญั ติส ภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
3.๔. ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180 ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 ธันวำคม
๒๕๖๓ เว้นวันหยุดรำชกำร
5. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมำยื่นในวันสมัครสอบ
5.๑. สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๒. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๔. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
5.๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ

-25.๖. รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
5.๗. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 จานวน 1 ฉบับ
6. กำรยื่นใบสมัคร
6.๑. ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
6.๒. ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 15 ธันวำคม ๒๕๖๓ ติดประกาศไว้ที่ป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อาเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
8. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือกดังนี้
ภำค ก สอบภำคควำมรู้ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเนื้อหำวิชำเอก
วัน เวลำ

วิชำที่สอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 09.00 น.

ภาษาไทย

50

หมำยเหตุ

วิชำเอกภำษำไทย เนื้อหาที่ใช้สอบเป็นเนือ้ หาวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ประกอบด้วย 5 สาระ
โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย 50 ข้อ แยกเป็นสาระต่าง ๆ ดังนี้
- สาระที่ 1
การอ่าน
จานวน 10 ข้อ
- สาระที่ 2
การเขียน
จานวน 10 ข้อ
- สาระที่ 3
การฟัง การดู และพูด
จานวน 10 ข้อ
- สาระที่ 4
หลักการใช้ภาษา
จานวน 10 ข้อ
- สาระที่ 5
วรรณคดีและวรรณกรรม จานวน 10 ข้อ
ภำค ข ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและควำมเหมำะสมกับตำแหน่งและวิชำชีพ
วัน เวลำ
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

วิชำที่สอบ
- สอบปฏิบัติการสอน
- สอบสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
30
20

หมำยเหตุ

-3เกณฑ์กำรคัดเลือก
ภาค ก (ความรู้ภาษาไทย) 50 คะแนน
ภาค ข (ทดสอบการสอนและสัมภาษณ์)
 การสอน 30 คะแนน
- การเตรียมการสอนและแผนการสอน
10 คะแนน
- เทคนิคการสอนและวิธีการถ่ายทอดความรู้
10 คะแนน
- การพูดสื่อสารและสื่อความเข้าใจ
10 คะแนน
 สัมภาษณ์ 20 คะแนน
- คุณวุฒิและความรู้
5 คะแนน
- ประสบการณ์การทางาน
5 คะแนน
- จรรยาบรรณและเจตคติต่อวิชาชีพครู
5 คะแนน
- บุคลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
5 คะแนน
9. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคมจะดาเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
ในวันที่ 16 ธันวำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนหันห้วยทรำย
พิทยำคม
10. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก
10.๑. ผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบภาค ก ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิ์สบ ภาค ข
ในกรณีที่มผี ู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
10.๒. ประกาศผลการคัดเลือกเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย กรณีคะแนน
รวมภาค ก ภาค ข เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค
ข เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลาก
11. กำรจัดลำดับที่ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียงลาดับจากผูท้ ี่ได้คะแนนมากไปหาน้อย
12. โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก ภำยในวันที่ 17 ธันวำคม
๒๕๖๓ ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม
๑3. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง
๑3.๑. กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 18 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 10.00 น. รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑3.๒. การจัดท าสัญ ญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว
รายเดือน ระยะเวลา 4 เดือน ตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้ำที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือก
๑3.๓. ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑3.๔. การจ้างลูก จ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่ มี ข้อผูก พันต่อเนื่องที่ จะนาไปสู่ก ารบรรจุห รือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

-4๑3.๕. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
๑4. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำ
กรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิศรุต แท้ประสาทสิทธิ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน
ตำมประกำศโรงเรียนหันห้วยทรำยพิทยำคม ลงวันที่ 4 ธันวำคม ๒๕๖๓
................................................................................
4 ธันวาคม ๒๕๖๓
7 – 15 ธันวาคม ๒๕๖๓
15 ธันวาคม ๒๕๖๓
16 ธันวาคม ๒๕๖๓
17 ธันวาคม ๒๕๖๓
18 ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐8.3๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิส์ อบเข้ารับการคัดเลือก
สอบภาคความรู้ , สอบปฏิบัตกิ ารสอนและสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริม่ ปฏิบัตงิ าน
..............................................................................

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนเลขที่........./...................
โรงเรียนหันห้วยทรำยพิทยำคม สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 31
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