ประกาศโรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร)
เรื่ อง รับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา
*********************
ด้วยโรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร) อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา จานวน ๑ อัตรา โรงเรี ยนจึงดาเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็ น
ลูกจ้างชัว่ คราว ทาหน้าที่ครู ผสู้ อน ดังนั้น จึงอาศัยความตามหนังสื อสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ ๒๙ / ๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่ อง มอบอานาจปฏิบตั ิราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้าง
ชัว่ คราว เกณฑ์และวิธีการบริ หารงานบุคคล :ลูกจ้างชัว่ คราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือน ดังนี้
๑. ตาแหน่ งทีจ่ ะดาเนินการสอบคัดเลือกเพือ่ จ้ างเป็ นครู อตั ราจ้ าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท )
- ตาแหน่งครู ผสู ้ อน วิชาเอกประถมศึกษา
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ตาแหน่ งครู ผ้ สู อน วิชาเอกประถมศึกษา เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ
ดังนี้
๑. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ทางการศึกษา
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. มีสัญชาติไทย
๔. อายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี บริ บูรณ์
๕. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๖. ไม่เป็ นผูม้ ีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรื อจิตฟั่นเฟื อนไม่
สมประกอบ หรื อเป็ นโรคที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อน
๗. ไม่เป็ นผูด้ ารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรื อเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๘. ไม่เป็ นผูเ้ คยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษ
๙. ไม่เป็ นผูถ้ ูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรื อไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ
๑๐. ไม่เป็ นภิกษุ นักพรต หรื อนักบวช

๒.๑ เอกสารและหลักฐานที่ผ้ สู มัครสอบจะต้ องนามายืน่ ในวันสมัครสอบ
๑. สาเนาปริ ญญาบัตรหนังสื อรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๒. สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๔. สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริ ง
จานวน ๑ ฉบับ
๕. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๖. รู ปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
จานวน ๓ รู ป
๗. ใบรับรองแพทย์ ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผูป้ ระสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยืน่ ใบสมัครได้ที่โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม
(พ่วงแสงวิทยาคาร) ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ –
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
๔. การยืน่ ใบสมัคร
๔.๑ ผูส้ มัค รจะต้อ งรั บ และยื่นใบสมัค รสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอี ย ดในใบสมัค ร
ให้ถูกต้องและครบถ้วน
๔.๒ ผูส้ มัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณี ย ์
ไว้ในใบสมัคร
๔.๓ ผูส้ มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรี ยบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕. การประกาศรายชื่ อผู้มีสิทธิ์เข้ าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อ ผู ้มี สิ ท ธิ์ เข้า สอบคัด เลื อ กภายในวัน ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.
ณ ป้ ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน วัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร) และทางเว็บไซต์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ www.esanpt1.go.th
๖. วัน เวลา และรายการการประเมิน
โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม จะดาเนิ นการ สอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม ตามกาหนดการในตาราง ดังต่อไปนี้
วัน เวลา
วิชาทีส่ อบ
คะแนนเต็ม
ภาคเช้ า
สอบข้อเขียนแบบปรนัย ๑๐๐ ข้อ
๑๐๐
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
ภาคบ่ าย
สอบสัมภาษณ์
๕๐
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ภาคบ่ าย
สอบภาคปฏิบตั ิ (สอน)
๕๐
๑๔.๐๐ น. เป็ นต้นไป

๗. สถานทีส่ อบ
โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร) ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอกาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม
๘. เกณฑ์ การตัดสิ นการขึน้ บัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๘.๑ ผูส้ อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณี ที่มีผไู ้ ด้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะ
จัดลาดับที่โดยให้ผทู้ ี่ได้คะแนนผลการสอบภาคปฏิบตั ิ /ภาคปรนัย /สัมภาษณ์ มากกว่าอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่าหากยังได้
คะแนนเท่ากันให้ผทู ้ ี่เลขประจาตัวสอบมาก่อนอยูใ่ นลาดับที่ดีกว่า
๘.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรี ยงตามลาดับจากผูไ้ ด้คะแนนรวมสู งลงมา
ภายในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผไู ้ ด้รับการคัดเลือกครั้ง
นี้เป็ นอันยกเลิก โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า
๙. การจัดทาสั ญญาจ้ างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้ าง
๙.๑ ให้ผผู ้ า่ นการคัดเลือกมาจัดทาสัญญาจ้างในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม (พ่วงแสงวิทยาคาร) ตาบลหนองกระทุ่ม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๙.๒ การจัดท าสั ญญาจ้า งครั้ งแรก จะยึดถื อประกาศรายชื่ อและการขึ้ นบัญ ชี ผูผ้ ่า นการสอบ
คัดเลื อก เป็ นหนังสื อ เรี ยกตัวผูม้ ี สิทธิ์ มาจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดื อนตาแหน่ งครู ผสู ้ อนครั้ งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็ นหน้ าทีข่ องผู้สมัครทีต่ ้ องรั บทราบประกาศรายชื่ อและการขึน้ บัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๙.๓ ผูไ้ ด้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้าง ลูกจ้างชัว่ คราวรายเดือนตาแหน่งครู ผสู ้ อน ตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิ ทธิ์
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผผู ้ า่ นการคัดเลือกเป็ นการเฉพาะราย
๙.๔ การจ้า งครู อตั ราจ้า งรายเดื อนแก้ปั ญหาสถานศึ ก ษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขาตาแหน่ ง
ครู ผูส้ อน ไม่มี ขอ้ ผูก พันต่อเนื่ องที่ จะนาไปสู่ การบรรจุ หรื อปรั บ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ นลู กจ้างประจา/พนักงาน
ราชการหรื อข้าราชการ
๙.๕ ผูไ้ ด้รับการจ้างปฏิ บตั ิหน้าที่ ครู ผสู ้ อน ในกรณี ระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็ นผูข้ าดคุ ณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู ้ ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผูม้ ีอานาจในการจ้าง
อาจสัง่ เลิกจ้าง โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผรู ้ ับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องใด ๆทั้งสิ้ น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ้นสุ ด ผู้สมัครคัดเลือกหรื อบุคคลอื่นจะคัดค้ านไม่ ได้ ไม่ ว่า
กรณีใด ๆ

จึงประกาศให้ทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนตรี ร้ายไพรี )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร)

บัญชีรายละเอียดสาขาวิชาเอก
ทีเ่ ปิ ดสอบตาแหน่ งครู อตั ราจ้ างรายเดือนแก้ ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา
แนบท้ ายประกาศโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(พ่ วงแสงวิทยาคาร) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
สาขาวิชาเอก
วิชาเอกประถมศึกษา
รวม

จานวน(อัตรา)
๑
๑

ปฏิทนิ การดาเนินการคัดเลือก
ครู อตั ราจ้ างรายเดือน แก้ ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา
ตามประกาศโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(พ่ วงแสงวิทยาคาร) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
................................................................................

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัน เดือน ปี
ประกาศรับสมัคร
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
รับสมัคร
๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ – ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิ์ เข้ารับกาคัดเลือก
๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์
๒๕ มกราคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผูผ้ า่ นการคัดเลือก
๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
รายงานตัวและจัดทาสัญญาจ้างที่โรงเรี ยน
๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
เริ่ มปฏิบตั ิงาน
๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

หมายเหตุ

หลักสู ตรการเลือกครู อตั ราจ้ างรายเดือนแก้ ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา
แนบท้ ายประกาศโรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม(พ่ วงแสงวิทยาคาร) ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑
ตาแหน่ งครู ผ้ สู อน วิชาเอกประถมศึกษา
ข้ อสอบปรนัย ๑๐๐ คะแนน
๑. ภาค ก ความรู้ วชิ าการศึกษา หรือวิชาชี พครู ( ๕๐ คะแนน )
๑. หลักการศึกษา
๒. หลักสู ตรและการพัฒนาหลักสู ตร
๓. การจัดกระบวนการการเรี ยนรู้
๔. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
๕. สื่ อและนวัตกรรมการศึกษา
๖. การวัดและการประเมินผลการศึกษา
๗. การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๘. จรรยาบรรณวิชาชีพ
๙. คุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยม
๑๐. ความมีวนิ ยั และการักษาวินยั
๑๑. ความเป็ นพลเมืองดี
๑๒. การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
๑๓. ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชี พ
๑๔. การจัดการความรู้
๑๕. การสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชน
๒. ภาค ข ความรู้ วชิ าเอกประถมศึกษา( ๕๐ คะแนน )
ภาค ค สอบสั มภาษณ์ ( ๕๐ คะแนน )
ภาค ง สอบภาคปฏิบัติ (สอน) ( ๕๐ คะแนน )

ใบสมัครคัดเลือกครู อตั ราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู เฉพาะสาขา
โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี .................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................
บัตรหมดอายุวนั ที่...............เดือน..........................................พ.ศ. .......................
๕. ที่อยูป่ ั จจุบนั ...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................
เบอร์โทรศัพท์บา้ น................................................เบอร์โทรศัพท์มือถื อ...................................................
๖. สาเร็ จการศึกษาสู งสุ ดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
๗. ขอสมัครเป็ นครู อตั ราจ้างรายเดือน โรงเรี ยนวัดหนองกระทุ่ม(พ่วงแสงวิทยาคาร)

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยืน่ ใบสมัคร วันที่ ...............เดือน..........................พ.ศ.......................

