ประกาศโรงเรี ยนวัดถนน
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต
*********************
ด้ว ย โรงเรี ยนวัด ถนน อ าเภอป่ าโมก จัง หวัด อ่ า งทอง ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาประถมศึ ก ษา มี ค วามประสงค์จะรั บ สมัครสอบคัดเลื อกครู อตั ราจ้า งรายเดื อนแก้ปั ญ หา
สถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต จานวน ๑ อัตรา โรงเรี ยนจึงจะดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่ อ จ้า งเป็ นลู ก จ้า งชั่ว คราวท าหน้า ที่ ค รู ผูส้ อน ดัง นั้น อาศัย ความตามหนัง สื อส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจ
ปฏิ บ ตั ิ ราชการแทน เกี่ ย วกับ ลู ก จ้า งชั่วคราว และเกณฑ์และวิธี ก ารบริ หารงานบุ ค คล : ลู ก จ้า งชั่วคราว
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤต ดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวฒ
ุ ิการศึกษาขั้นต่า ระดับปริ ญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ หรื อ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่
ก.ค.ศ. หรื อ ก.ค. รับรอง
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อหนังสื อรับรองสิ ทธิที่คุรุสภาออกให้ หรื อใบอนุญาต
ประกอบการสอนจากคุรุสภา
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่ นเฟื อน
ไม่สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๒.๗ ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๘ ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ

-๒๒.๙ ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช
๓. วัน เวลา และสถานทีร่ ับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนวัดถนน อาเภอ
ป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่ วนั ที่ ๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่ งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสาเร็ จการศึกษา และได้รับ
อนุมตั ิจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิภายในวันปิ ดรับสมัครวันสุ ดท้าย พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรื อ หนังสื อรับรองสิ ทธิที่คุรุสภาออกให้ หรื อ
ใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริ ง (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รู ป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่ งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็ นโรคที่ตอ้ งห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๓๕ )
๕. การยืน่ ใบสมัคร
๕.๑ ผูส้ มัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผูส้ มัค รต้องแจ้งสถานที่ ที่ส ามารถติ ดต่ อได้ทางจดหมายลงทะเบี ย นในเขตจ่า ยของการ
ไปรษณี ยไ์ ว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
ณ โรงเรี ยนวัดถนน

-๓–
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรี ยนวัดถนน จะดาเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรี ยนวัดถนน ตามกาหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
เวลา
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ภาค ก.
๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
ความรู ้ความสามารถทัว่ ไป และ
ความรู ้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.
ภาค ข.
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

50 คะแนน

๘. สถานทีส่ อบ
โรงเรี ยนวัดถนน ตาบลโผงเผง อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
๙. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน ให้ผทู ้ ี่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผทู้ ี่ได้
ลาดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนสู งลงมา
ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรี ยนวัดถนน อาเภอป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง
๑๐. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๑๐.๑ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรี ยนวัดถนน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบ
คัดเลือกเป็ นหนังสื อเรี ยกตัวผูม้ ีสิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อนครั้งแรก
และให้ม ารายงานตัว ตาม วัน เวลา ที่ ก าหนด จึ ง เป็ นหน้า ที่ ข องผูส้ มัค รที่ ต้อ งรั บ ทราบประกาศรายชื่ อ
และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการสอบคัดเลือก

-๔๑๐.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิ ทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครู อตั ราจ้างรายเดื อนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ข้ นั วิกฤตไม่มีขอ้ ผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรื อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็ นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรื อข้าราชการ
๑๐.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิบตั ิหน้าที่ครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ นผูข้ าดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู ้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการ
จ้าง อาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆ
ทั้งสิ้ น
๑๑. ผลการคัดเลื อกของคณะกรรมการถื อเป็ นที่ สิ้นสุ ด ผูส้ มัครคัดเลื อกหรื อบุ คคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายวิทยา รัตนธารากร)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดถนน

งานบริ หารบุคคล
โรงเรี ยนวัดถนน
โทรศัพท์ ๐๘ – ๑๙๔๖ – ๖๕๘๔

-๕ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ าง
ตามประกาศโรงเรียนวัดถนน ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
................................................................................
๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑๗ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
ทาสัญญาจ้าง
เริ่ มปฏิบตั ิงาน

..............................................................................

-๖หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
สังกัดโรงเรียนวัดถนน
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดถนน ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2559 )
.................................................................
ภาค ก. ความรอบรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
ด้วยวิธีสอบข้อเขียน ดังนี้
1. ความรอบรู้ ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.4.2 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.4.3 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ
ของสถานศึกษา พ.ศ.2547
1.4.4 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศ.
2539
1.4.5 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
1.4.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
1.4.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.
2548
1.4.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.4.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาวิชาเอก
4. ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ตามแบบที่กาหนด

-๗ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและผลงาน
2. ความดีที่ได้กระทา
3. บุคลิกภาพ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติต่อวิชาชีพ

-๘รายละเอียดตาแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน(ครูวิกฤต)
ตาแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนวัดถนน จานวน 1 อัตรา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดถนน ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตาแหน่ง

ครูผู้สอน

คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับ
สมัคร

อัตรา
ค่าตอบแทน/
เดือน

ปริญญาตรี/เอก
15,000 บาท
ภาษาอังกฤษ หรือ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สถานศึกษาที่จัดจ้าง

โรงเรียนวัดถนน

จานวน
อัตราที่
หมายเหตุ
ประกาศ
รับสมัคร
1 อัตรา

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดถนน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เลขประจาตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนวัดถนน
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)..................................................................................................................
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก......................................................................
จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ..............
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ..............................................................................................................................
5. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อาเภอ/เขต................จังหวัด...............
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตาบล........................อาเภอ..........................จังหวั ด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย  หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา....................................................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สาเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
สาเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
สาเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผูส้ มัครสอบ
(..........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้ มัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

