ประกาศโรงเรียนวัดท่า
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขนั้ วิกฤต
*********************
ด้วยโรงเรียนวัดท่า อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาอ่ า งทอง มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กครู อั ต ราจ้ า งรายเดื อ นแก้ ปั ญ หา
สถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต จํานวน ๑ อัตรา โรงเรียนจึงจะดําเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุ ค คลเพื่ อ จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวทํ า หน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗
และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๔๖ เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
(อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท)
๑.๑ วิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาปฐมวัย หรือ ทุกสาขาวิชา จํานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ํา ระดับปริญญาตรี วิชาเอกปฐมวัย หรือ สาขาวิชาปฐมวัย
หรือ ทุกสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง
๒.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ หรือ
ใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา
๒.๓ มีสัญชาติไทย
๒.๔ อายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๖ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๒.๘ ไม่ เป็ นผู้ เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิ พากษาถึงที่สุดให้ จําคุ ก เพราะกระทํ า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ
๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

-๒–
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดท่า
อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (ในวันและเวลาราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ
ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องสําเร็จการศึกษา และได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้
หรือใบอนุญาตประกอบการสอนจากคุรุสภา พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๓๕ )
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ
โรงเรียนวัดท่า อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง และทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค โรงเรียนวัดท่า
๗. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรียนวัดท่า จะดําเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดท่า ตามกําหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
เวลา
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น. ภาค ก.
50 คะแนน
ความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง
๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ภาค ข.
50 คะแนน
ความเหมาะสมกับตําแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

-๓๘. สถานที่สอบ
โรงเรียนวัดท่า ตําบลบางเสด็จ อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้ องได้คะแนนรวม กันไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลําดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้ที่ได้ลําดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในลําดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนน
สูงลงมา ภายในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดท่า อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดท่า อําเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
๑๐.๒ การจัดทําสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบ คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน
ครั้งแรก และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กําหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ต้อง
ไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตําแหน่งครูผู้สอน ตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤตไม่มี
ข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจํา/พนักงานราชการหรือ
ข้าราชการ
๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจ
ในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
( นายธวัช เสือทรงศิล )
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่า
โรงเรียนวัดท่า
โทรศัพท์ ๐-๓๕๘๖-๘๓๖๖

-๔-

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้าง
ตามประกาศโรงเรียนวัดท่า ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
................................................................................
๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๙ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๑๖.๐๐ น.)
ทําสัญญาจ้าง
เริ่มปฏิบัติงาน

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

-๕หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง สังกัดโรงเรียนวัดท่า
( แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่า ลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. 2559 )
.................................................................
ภาค ก. ความรอบรู้ และความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก 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 ว่าด้วยกำหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ
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.
1.4.8 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
1.4.9 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
2. ความรูค้ วามสามารถเฉพาะตำแหน่ง ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้
2.1 หลักการศึกษา
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3. ความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาวิชาเอก
4. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ตามแบบที่กำหนด
ภาค ข. การประเมินความเหมาะสมของบุคคล (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ดังต่อไปนี้
1. ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางานและผลงาน
2. ความดีที่ได้กระทา
3. บุคลิกภาพ
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติต่อวิชาชีพ

-๖รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน(ครูวิกฤต)
ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดโรงเรียนวัดท่า จํานวน 1 อัตรา
แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดท่า ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ตําแหน่ง

ครูผู้สอน

คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับ
สมัคร
ปริญญาตรี/เอก ปฐมวัย
หรือ สาขาวิชาปฐมวัย
หรือ ทุกสาขาวิชา

อัตรา
ค่าตอบแทน/
เดือน

สถานศึกษาที่จัดจ้าง

15,000 บาท โรงเรียนวัดท่า

จํานวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร
1 อัตรา

หมายเหตุ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดท่า สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
เลขประจําตัวสอบ..............................
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดท่า
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)................................................................................................ .........................
2. เกิดวันที.่ .................เดือน.................................พ.ศ. .......................อายุ.............ปี............. เดือน (นับถึงวันสมัคร)
3. วุฒิการศึกษา...................................................................วิชาเอก............................................ ................................
จากสถานศึกษา .............................................................. ..เมื่อวันที่.............เดือน.........................พ.ศ. .................
4. ความรูค้ วามสามารถพิเศษ.................................................................................................... ..........................
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่...............................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต................จังหวัด.....................
6. ปัจจุบันอยูบ่ ้านเลขที่...................หมูท่ ี่..........ตําบล........................อำเภอ............................จังหวดั ..........................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................
7. สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
8. ชื่อสามี/ภรรยา.................................................................. ............อาชีพ................................................................
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา........................................ ....................................
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วดังนี้
สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สําเนาบัตรประชาชน
ใบรับรองแพทย์
 สําเนาทะเบียนบ้าน
ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
อื่น ๆ โปรดระบุ...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทัง้ สิ้นในการคัดเลือก
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ
(...........................................................)
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..............................................
(..........................................................)
ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................
(..........................................................)
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................

