ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างสอนวิชาดนตรี
---------------------------------------------------------------โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ลำปาง ลำพูน มี ความประสงค์จ ะดำเนิน การคัดเลือกบุคคลเป็น ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ผ ู้สอนวิชาดนตรี
จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 8,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็น ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่
ก.ค.ศ.รับ รองและกำหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผ ู้ช ่ว ยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช
2.4 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จำคุก
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ
2.7 ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
2.8 ไม่ เ คยเป็ น ผู ้ถ ู ก ลงโทษให้อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะกระทำความผิด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.9 ไม่เคยเป็นผู้กระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
2.10 มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (เอกดนตรี)
2.11 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานการขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ
3. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
3.1 ทำหน้าที่ครูผู้สอนในกลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
3.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถติดต่อขอรับใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและยื่นใบ
สมัครได้ที่โ รงเรีย นทุ่งหัว ช้างพิทยาคม ตำบลทุ่งหัว ช้าง อำเภอทุ่งหัว ช้าง จังหวัด ลำพูน ตั้งแต่ว ันที่
26 กรกฎาคม- 2 สิงหาคม 2565 ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
5.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับกรณีใช้หนังสือรับรองหรือ
ใบรับรองชั่วคราวของหน่วยงานการศึกษาต้องระบุชื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้
ชัดเจนโดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ ” ซึ่งจะต้องรับการอนุมัติ
จากผู้มีอำนาจไม่หลังวันปิดรับสมัครสอบแข่งขัน
5.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
5.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี)
จำนวน 1 ฉบับ
5.4 รูปถ่าย (ชุดสุภาพ) ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 2 รูป
5.5 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
5.6 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
5.7 ใบรับรองแพทย์โดยสถานพยาบาลของรัฐ ให้ไว้ไม่เกิน 1 เดือน
จำนวน 1 ฉบับ
5.8 หลักฐานอื่นๆเช่นหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อชื่อสกุลใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)
(ทั้งนี้สำเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ)
6. การยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
7. การประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 16.30 น.
ทางเพจโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม หรือเว็บไซต์ www.tcp.ac.th
8. หลักสูตรและการคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องทดสอบโดยการสอบสอนและการสัมภาษณ์
9. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือก สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่
3 สิงหาคม 2565 สถานที่ ณ ห้องโสต โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
โดยผู้สมัครต้องแสดงหลักฐานผลการตรวจ ATK 48 ชั่วโมง ในวันที่มาสอบคัดเลือก

วัน และเวลา
3 สิงหาคม 2565
9.00 – 10.30 น.

สมรรถนะ
สอบสอน

3 สิ ง ห า ค ม 2565 สอบสัมภาษณ์
10.30 – 12.00 น.
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
60
40

วิธีการประเมิน
สอบปฏิบัติการสอน 15-30 นาที
(โดยผู้เข้าสอบเตรียมแผนการสอน
และสื่อการสอนมาด้วย)
การสัมภาษณ์

100

10. เกณฑ์การตัดสิน
10.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันให้ดูจากคะแนนสอบสัมภาษณ์
10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวม
มากไปหาน้อยตามลำดับ ภายในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2565ทางเว็บไซต์ www.tcp.ac.th
11. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัววันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้น
ไป ณ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เพื่อทำสัญญาจ้าง
12. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
12.1 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย
12.2 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณจ้างหากปรากฎว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถประพฤติไม่เหมาะสม ผู้ว่าจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ ไชยเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาดนตรี
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาดนตรี
1. ชื่อ – สกุล (นาง/นาย/นางสาว/อื่นๆ)..............................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน...............................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดื อน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.....................................................................
จากสถานศึกษา ...........................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด...........................
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวั ด..................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย
 หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สำเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สำเนาทะเบียนบ้าน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.......................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
(..........................................................)
วันที่............เดือน...........................พ.ศ .................. วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

