ประกาศโรงเรียนบ้านควนสวรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอน
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ2564
*********************
ด้วย โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1 ประสงค์
จะดาเนินการรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายการ
จัดการเรียนการสอน จานวน 1 อัตรา
ดังนั้นอาศัยอานาจตามหนังสือสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว
4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากาลังพนักงานราชการและ
ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ.2560 และค าสั่ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบ
อานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตาแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ จานวน 1 อัตรา
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30
เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขัน ดังนี้
2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีดา้ นคอมพิวเตอร์
2.2.2 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรี ทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย จาแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มี
หลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี
2.2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับ
การยกเว้นจากคุรุสภา
/กรณี

กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครนามาใช้สมัครสอบแข่งขันเป็น คุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือกรณี
หลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณานับ
หน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556(รายละเอียดแนบ
ท้าย)
หากมีปั ญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิช าเอก ใช้หลั กเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556
วินิจฉัย และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ถือเป็นที่สุด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.bksw.ac.th
หรือ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกากับเอกสารและหลักฐาน
ที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสาเนา จานวน 1
ชุด พร้อมรับรองสาเนาเอกสาร ดังนี้
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)
4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
4.6 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว
(ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน) จานวน 3 รูป
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
ผู้สมัครสอบแข่งขัน จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกินจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และทางเว็บไซต์ www.bksw.ac.th
/6. หลักสูตร

6. หลักสูตร และการสอบแข่งขัน
หลักสูตร การสอบแข่งขันตามแนบท้ายประกาศนี้
7. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตาบลนาหมื่นศรี อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง
ตารางสอบแข่งขัน สอบภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไปและภาค ข ภาคความรู้ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ และ ภาค ค สาธิตการสอน
วัน เวลา
วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

วิชาที่สอบ
ภาค ก มาตรฐาน ความรู้วามสามารถ
ทั่วไป

เวลา 12.30 น. – 14.30 น.
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 9.00- เป็นต้นไป

ภาค ข มาตรฐานความรู้วิชาชีพ
ภาค ค ความสามารถด้านการสอน(สาธิต
การสอน)

คะแนนเต็ม
๕๐

หมายเหตุ

๕๐
๕๐

8. การประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาค ค การสาธิตการสอน ต้องสอบ ภาค ก และ ภาค ข แต่
ละภาคได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ภายในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านควน
สวรรค์ และทางเว็บไซต์ www.bksw.ac.th
9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบแข่งขัน
9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบภาค ก ,ข และ ค แต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕0
โดยเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้สมัครที่มาสมัครลาดับก่อน
เป็นผู้ผ่านการสอบแข่งขัน
9.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา ภายในวันอังคารที่ 1๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ และทางเว็บไซต์
www.bksw.ac.th และจะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการ
สอบแข่งขัน และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
10. การดาเนินการจัดจ้าง
10.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะดาเนินการจ้างผู้สอบแข่งขันได้ลาดับที่หนึ่งเพื่อจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ เรียงตามลาดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมิน
ตามลาดับ จะได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนให้ผู้สอบแข่งขัน
ได้มารายงานตัวในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ (วัน
รายงานตัว)

10.2 ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการสอบแข่งขันตาแหน่งลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หากผู้สอบแข่งขันได้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
10.3 หากตรวจสอบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานตัวข้อมูล
เอกสารอันเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิมิได้
10.4 การจ้างครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน มิได้เกี่ยวกับการจ้างตามกฎหมายแรงงาน
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. 2564

(นายสุทธิเมธ ชัยเพชร์ )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนสวรรค์

หลักสูตรการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนบ้านควนสวรรค์แนบท้าย
ประกาศโรงเรียนบ้านควนสวรรค์ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.2564
--------------------------------------------------------------1. ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๑ คณิตเพื่อการตัดสินใจ เชิงเหตุผล ทดสอบวิธีปรนัย เพือ่ วัดความรู้ ความเข้าใจ
การคิดเชิงเหตุผล การตัดสินใจ สถิติพื้นฐาน
๑.๒ ทักษะภาษาไทยทดสอบวิธีปรนัย เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ หลักภาษาไทย การ
สื่อสาร การอ่านภาษาไทย การจับใจความสาคัญ การสรุปความ การถอดบทความ ข้อความหรือสถานการณ์
ต่างๆ
1.๓ ทักษะภาษาอังกฤษ ทดสอบวิธีปรนัย เพื่อวัดความเข้าใจในการสื่อสารโดยใช้ศัพท์
สานวน โครงสร้างประโยคที่เหมาะสม ทั้งเข้าใจความหมายและบริบทต่างๆ
2. ภาค ข มาตรฐานความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.1 มาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
2.1.1 บริบทโลก สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
2.1.2 จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและการให้คาปรึกษา พัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
2.2.3 ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนรู้
2.2.4 การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
2.2.5 การดาเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
3. ภาค ค ความสามารถด้านการสอน
3.1 ประเมินจากการสาธิตการสอน การปฏิบัติการสอน ประกอบด้วย
3.1.1 การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบ และการวางแผนการจัดการเรียนรู้
3.1.2 ทักษะและวิธีการสอน เหมาะกับวิชาและบริบทของผู้เรียน
3.1.3 ทักษะการใช้คาถามการตอบสนองด้านพฤติกรรมผู้เรียน
3.1.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
3.1.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้
*ให้ผู้สอบแข่งขันจัดทาเอกสารตามข้อ 3 เสนอคณะกรรมการในวันสอบภาค ค (ภาคปฏิบัติ) โดยใช้
สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2561 ปรับปรุงแก้ไข
(โดยระบุระดับชั้นที่สอน)
.................................................................

เลขประจาตัวสอบ...............

1.
2.
3.

4.
5.

ใบสมัครสาหรับสอบคัดเลือกแข่งขันปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนบ้านควนสวรรค์
1 นิ้ว
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
---------------------------------------ชื่อและชื่อสกุล (นาย / นาง / นางสาว)...............................……………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออกให้ ณ จังหวัด…………………………. วันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….เกิดวันที่ ………….
เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี
เกิดทีจ่ ังหวัด................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน(ตามทะเบียนบ้านที่สามารถติดต่อได้)
บ้านเลขที่ ……… หมู่ที่.................ตรอก/ซอย.............ถนน.....……………………ตาบล/แขวง...........................
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….……รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท์……………………..
สถานที่ที่ติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจ่ายของไปรษณีย์)บ้านเลขที่ ……….…… หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย.............ถนน.....……………………ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต ……………………………
จังหวัด ……………….…………….…รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์……………………………….……..
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ.............................................สาขาวิชาเอก.................................
สาเร็จการศึกษาชั้นจากสถาบันการศึกษา..............……………………………………………เมื่อวันที่......………………
วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ได้รับคือ........................................................................................................................
หลักฐานที่แนบใบสมัครสอบแข่งขัน เอกสารฉบับจริงและสาเนา จานวน 1 ชุด
 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผู้มีอานาจอนุมัติการสาเร็จการศึกษาแล้วและใบ
ระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 บัตรประจาตัวประชาชน
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค
ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549
 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดาขนาด 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
(ถ่ายไม่เกิน 1 เดือน)
 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
หลักฐานอื่น ถ้ามี......................................................................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากข้อความดังกล่าว
ไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………….…………………)
วันที่ ……………………………………………..
บันทึกเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
 ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานไว้ถูกต้อง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า
ครบถ้วนแล้ว
 คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 มีปัญหาคือ..........................................................  ขาดคุณสมบัติ เพราะ...................................
...................................................................................
ลงชื่อ………………………………………
ลงชื่อ………………………………………
(…………………………..…………)
(…………………………..…………)
ตาแหน่ง..................................................................... ตาแหน่ง..................................................................
วันที่................เดือน................................พ.ศ............. วันที่................เดือน................................พ.ศ..........

กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์
แนบท้ายประกาศ เรื่อง สอบแข่งขันครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านควนสวรรค์ สพป.ตรังเขต 1
ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.2564
************************
1.คอมพิวเตอร์
๒.คอมพิวเตอร์ศึกษา
๓.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
๔.วิทยาการคอมพิวเตอร์
๕.ธุรกิจคอมพิวเตอร์
๖.คอมพิวเตอร์ประยุกต์
๗.วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
๘. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
๙. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
๑๐.ศาสตร์คอมพิวเตอร์
๑๑ .เทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๒. ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
๑๓. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
๑๔.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
15. อีเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

