ประกาศโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์
เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนระดับปฐมวัย
*********************

ด้วย โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ ประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้าง ระดับ
ปฐมวัย จานวน ๑ อัตรา ในระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และต่อสัญญา
เป็นปี โดยเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของโรงเรียน อัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลตามรายละเอียด ดังนี้
๑.คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา
๑) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรอง ในสาขา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หรือ
วิชาเอกอื่นแต่มีประสบการณ์การสอนนักเรียนระดับปฐมวัย
๒) อายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
๔) หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๖) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๗) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
๘) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.กาหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันประกาศผลและเงื่อนไขการจ้าง
๑. รั บสมัครตั้งแต่วั นที่ วั นที่ 18 – 24 สิง หาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องธุร การ โรงเรีย นนามนราษฏร์ สงเคราะห์ ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑6.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ทางเว็บไซต์ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ และติดประกาศ ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์
๓. สอบคัดเลือก วันที่ 28 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ ดังนี้
วัน เดือน ปี เวลา

การประเมินสมรรถนะ

28 สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๔. ประกาศผลการสอบในวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ และ
ทางเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓
๕. รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างใน วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น.
หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กาหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้
๖. การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวของโรงเรียน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๗. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
๘. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
๓.หลักฐานการรับสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน และ
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน
๒. สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ชุด
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สาเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ จานวน ๑ ฉบับ
๕. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วย
โรคพ.ศ. ๒๕๔๙
๖. หลักฐานการผ่านประสบการณ์สอนหรือใบรับรองการผ่านงาน สาหรับวิชาเอกอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา
ปฐมวัยจานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ตาบลนามน อาเภอนามน จังหวัด
กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ ๔๖23๐ โทรศัพท์ติดต่อ : โทร. 085 277 3776 (นายบุญโฮม ชัยช่วย)
โทร. 081 717 8006 (นายทวี ขาวผ่อง) โทร. 085 013 1509 (นางขนิษฐา โนนคา)
ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ลงชื่อ
(นายบุญโฮม ชัยช่วย)
ผู้อานวยการโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์

หลักสูตรการคัดเลือก
-----------------------------------------ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ทาการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 50 คะแนน)
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง ( 50 คะแนน) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา
2.7 ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัยและวิชาเอกสังคมศึกษา
ภาค ข การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน
กาหนดการสอบ
วัน เดือน ปี เวลา

การประเมินสมรรถนะ

28 สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาค ค. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง โดยการสัมภาษณ์

คะแนนเต็ม
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
................................................................................
11 – 17 สิงหาคม 2561
18 - 24 สิงหาคม 2561
25 สิงหาคม 2561
28 สิงหาคม 2561
29 สิงหาคม 2561
31 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัว ทาสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน
..............................................................................

