
   
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 
เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจาง ตําแหนง ครูผูสอน  
(ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต) 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 

……………………………….. 

 ดวย โรงเรียนบาน นารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  ตําบลนารุง   อําเภอ ศีขรภูมิ  จังหวัด สุรินทร   มีความ
ประสงคจะเปดรับสมัครครูอัตราจาง (ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต)  ตําแหนง ครูผูสอน 
วิชาเอก คณิตศาสตร จํานวน  1 อัตรา คาจางรายเดือน เดือนละ  15,000   บาท   

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 29/2546  เรื่อง มอบ อํานาจ                
การปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑและ
วิธีการสรรหาลูกจางชั่วคราวรายเดือนท่ีจางจากงบประมาณรายจายสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจาง ตําแหนง ครูผูสอน  

 

1. ช่ือตําแหนง กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 
 81.1 ตําแหนงครูอัตราจางเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอก คณิตศาสตร 
 91.2 ขอบขายงานท่ีจะใหปฏิบัติ 
  10(1) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวย

วิธีการท่ีหลากหลาย โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  11(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
  12(3) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 
  13(4) ปฏิบัติงานประสานความรวมมือกับผูปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนา

ผูเรียนตามศักยภาพ 
  14(5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 151.3 อัตราวาง จํานวน  1 อัตรา 
 161.4 คาตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท 
 171.5 สิทธิประโยชน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
 181.6 ระยะเวลาการจาง ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558 
 

2. คุณสมบัติของผูสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการเลือกสรร 
 202.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือกตองเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30  
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  21(1) มีสัญชาติไทย 
  22(2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
  23(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
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  25 (4) ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือ         
จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวใน กฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
  (5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ี      
ในพรรคการเมือง 
  27(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด  
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  28(7) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
 29หมายเหตุ   ผูท่ีผานการเลือกสรรในวันท่ีทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวน
ราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน   
  
 302.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  ตําแหนงครูผูสอน (ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต) 

(1) ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. หรือท่ี ก.ค. รับรอง 
วาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 
ในวิชาเอก คณิตศาสตร 
  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ท่ีคุรุสภาหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
ออกให 
 

 3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
      36 (1) รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1 นิ้ว โดยถายไมเกิน 1 ป                              
(นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3  รูป 
      37(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดง
วาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
ภายในวันปดรับสมัครวันสุดทาย พรอมถายสําเนา จํานวนอยางละ 1  ฉบับ 
      38(3) บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน  พรอมถายสําเนา จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
      39(4) ใบรับรองแพทย ออกใหโดยสถานพยาบาลของรัฐ  ซ่ึงออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไม
เปนโรคท่ีตองหามตาม กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
      (5) สําหรับผูสมัครตําแหนงครูผูสอนจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการ
สอน พรอมถายสําเนา จํานวน  1  ฉบับ  
      41 (6) หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสําคัญการสมรส , ใบเปลี่ยนชื่อตัว -ชื่อสกุลพรอมถายสําเนา                        
จํานวน 1   ฉบับ 
 

4. วันรับสมัคร 
รับสมัครระหวางวันท่ี  15 - 23 มิถุนายน  2558) เวลา  08.30 น. – 16.30  น. (ในวันและ

เวลาราชการ) ณ โรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) ต.นารุง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร   
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5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์คัดเลือก 

ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  24 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนบานนารุง
(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 

6. การสอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือกในวันท่ี  25 มิถุนายน 2558    ณ  โรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  

โดยสอบในวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 

วัน  เดือน  ป 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

25 มิถุนายน 2558 
  5509.00 น. – 10.30 น. 
 
  5610.30 น. – 12.00 น. 
 
 5713.00 น. เปนตนไป 

 
ภาค ก. 
ความรูความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข. 
ความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง 
ภาค ค. 
ความเหมาะสมกับตําแหนง (โดยการสัมภาษณ) 

 
50  คะแนน 

 
50 คะแนน 

 
50 คะแนน 

7. เกณฑการตัดสิน 
 68การตัดสินถือเปนเด็ดขาดจะเรียกรองสิทธิใด ๆ ไมได  ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือกจะตองเปนผู
ท่ีไดคะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ โดยไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ  60  โดยเรียงลําดับจากผูได
คะแนนสูงสุดจากมากไปหานอย หากคะแนนเทากันใหผูมีคะแนนความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง มากกวาอยู
ในลําดับท่ีดีกวา หากคะแนนเทากันอีกใหผูมีคะแนน ความรูความสามารถท่ัวไป มากกวา อยูในลําดับท่ีดีกวา     
หากคะแนนเทากันอีกใหผูท่ีไดคะแนนคุณลักษณะอ่ืนๆ ของบุคคลซ่ึงจําเปนตอการปฏิบัติงาน มากกวาอยูในลําดับ
ท่ีดีกวา หากคะแนนเทากันอีกจะใชวิธีการจับสลาก 

8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎร

สามัคคี) ต.นารุง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร 

9. การข้ึนบัญชีรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
(1) โรงเรียนบานนารุง (ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) จะข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร มีกําหนด   

1 ป นับแตวันข้ึนบัญชี แตถามีการรับสมัครครั้งใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันครั้งกอนในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
หรือกลุมวิชาเอกท่ีตรงกับท่ีประกาศรับสมัครใหม เปนอันยกเลิกตั้งแตประกาศรับสมัครใหม 

(2) การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรครั้งแรก จะถือวาประกาศข้ึนบัญชีผูผานการ
เลือกสรรเปนหนังสือเรียกตัวผูผานการเลือกสรรใหไปรายงานตัว ดังนั้น จึงเปนหนาท่ีของผูผานการเลือกสรรท่ี
จะตองทราบประกาศข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได สําหรับการเรียกตัวผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดทําสัญญาจางตอไป จะ
ดําเนินการเม่ือสถานศึกษาแจงอัตราวาง โรงเรียนบานนารุง (ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) จะเรียกตัวผูผานการ
เลือกสรรท่ีไดรับการข้ึนบัญชีไวตามลําดับท่ี ดวยวิธีการสงทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีระบุไวในใบสมัคร และให
เวลา 10 วัน นับแตวันท่ีประทับตราไปรษณียตนทาง หากพนกําหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เรียกรองใดๆ 
ท้ังสิ้น 
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10. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร 
(1) ใหผูผานการเลือกสรร ท่ีจะไดรับการจัดทําสัญญาจาง ตามจํานวนอัตราวางท่ีประกาศ  

ไปรายงานตัวและทําสัญญาจาง ในวันท่ี 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบานนารุง 
(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  อนึ่ง ถาหากตรวจสอบพบภายหลังจากการจัดทําสัญญาจางแลว ปรากฏวาผูผานการ
เลือกสรรเปนผูขาดคุณสมบัติ ผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาวลวงหนาและผูรับสัญญาจางไมมี
สิทธิ์เรียกรองสิทธิใดๆ ท้ังสิ้น 

(2) หากผูผานการเลือกสรรไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดถือวาผูนั้น
สละสิทธิ์ในการเขารับการจัดจางเปน ครูอัตราจาง (ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต)  ตําแหนง 

ครูผูสอน  สังกัดโรงเรียนบานนารุง (ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 
(3) ผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจางตามท่ีโรงเรียนบานนารุง (ญาณมุนีราษฎร

สามัคคี) กําหนด 

           71ประกาศ  ณ  วันท่ี   11   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558 

      

ลงชื่อ    
                   73( นายภคพล  ยืนยิ่ง ) 
     74ผูอํานวยการโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 
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หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจางเปนครูอัตราจาง 
(ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต) 

สังกัดโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 
(แนบทายประกาศโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) ลงวันท่ี 11 มิถุนายน 2558) 

................................................................. 
 81ใหทดสอบความรอบรู  ความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง  และความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  
ดวยวิธีสอบขอเขียน  ดังนี้ 
ภาค  ก. ความรอบรู   และความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  
 841.  ความรอบรู   ใหทดสอบในเรื่องตอไปนี้ 
      851.1  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณปจจุบัน 
      861.2  นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 
       871.3  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
      881.4  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติราชการ 
  891.4.1  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                            
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  901.4.2  พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  1.4.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ                          
ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 
  921.4.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยปการศึกษา การเปดและการปดสถานศึกษา พ.ศ.2539 
  931.4.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 
  941.4.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547 

1.4.7 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
  961.4.8  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  971.4.9  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
ภาค ข.  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ตามแบบท่ีกําหนด 
 992.  ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา   ดังนี้ 
      1002.1  หลักการศึกษา 
      1012.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
      1022.3  การจัดกระบวนการเรียนรู 
      1032.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
      1042.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

     2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
3.  ความรูความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก    ใหทดสอบโดยวิธีการสอบขอเขียนในเนื้อหาวิชาเอก  
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ภาค ค.  การประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ  สังเกต 
ดังตอไปนี้ 

1. ประวัติสวนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทํางานและผลงาน 
2. ความดีท่ีไดกระทํา 
3. บุคลิกภาพ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
5. เจตคติตอวิชาชีพ 
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ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจาง(ครูขาดแคลนข้ันวิกฤต) 

ตามประกาศโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) ลงวันท่ี  11  มิถุนายน 2558 
................................................................................ 

 
วัน เดือน ป ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

11  มิถุนายน  2558                        ประกาศรับสมัคร 
15 – 23 มิถุนายน 2558 รับสมัคร (08.30 – 16.30 น.)ในวันและเวลาราชการ 
24 มิถุนายน 2558            ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก    
25 มิถุนายน 2558                   สอบคัดเลือก  
26 มิถุนายน 2558  ประกาศผลการคัดเลือก 
1 กรกฎาคม 2558 ทําสัญญาจาง 
1 กรกฎาคม 2558 เริ่มปฏิบัติงาน 

 
   
                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 

รายละเอียดตําแหนงและคุณวุฒิท่ีรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจางรายเดือน (ครูวิกฤต) 
ตําแหนงครูผูสอน  สังกัดโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  จํานวน 1 อัตรา 

แนบทายประกาศโรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  ลงวันท่ี  11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
 

ตําแหนง คุณวุฒิ/วิชาเอกท่ีรับสมัคร 
อัตรา

คาตอบแทน/
เดือน 

สถานศึกษาท่ีจัดจาง 

จํานวน
อัตราท่ี
ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

 
ครูผูสอน 

 
ปริญญาตรี/คณิตศาสตร 

 
15,000  
บาท 

 
โรงเรียนบานนารุง(ญาณ
มุนีราษฎรสามัคคี) 

 
1 อัตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง ตําแหนง ครูผูสอน 
 151(ครูรายเดือนแกปญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูข้ันวิกฤต) 

โรงเรียนบานนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี)  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร เขต 1 
เลขประจําตัวสอบ.............................. 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนบา นนารุง(ญาณมุนีราษฎรสามัคคี) 
 

 155ดวยขาพเจามีความประสงคจะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง  
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)......................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.......................................................................... 
     159จากสถานศึกษา .................................................................เม่ือวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
4. ความรูความสามารถพิเศษ............................................................................................................................ 
5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...............................................ออกให ณ อําเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย......................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ            โสด         สมรส       หมาย       หยา 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................ 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
10. ไดแนบหลักฐานตางๆซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี้ 

 สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 สําเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย 
 สําเนาทะเบียนบาน     ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถามี)  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
 

  171ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร              
เขารับคัดเลือกแลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ 
ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
             173(..........................................................) 

        174วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................  
  

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัต ิ
ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว 
 
ลงช่ือ.........................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 
    179(..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงช่ือ........................................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
    185(..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 


	ประกาศโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
	เรื่อง   การรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
	(ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
	………………………………..
	ด้วย โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ตำบลนารุ่ง  อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง(ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน  1 อัตรา ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ  15,000   บาท  
	อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอำนาจ               การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากงบประมาณรายจ่ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา                ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
	1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
	1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้างเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์
	1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ
	(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
	(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
	(3) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
	(4) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
	(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
	1.3 อัตราว่าง จำนวน  1 อัตรา
	1.4 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
	1.5 สิทธิประโยชน์ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	1.6 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2558 – 30 กันยายน 2558
	2. คุณสมบัติของผู้สมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
	2.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
	(1) มีสัญชาติไทย
	(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
	(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
	-2-
	(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ         จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
	(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่      ในพรรคการเมือง
	(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด  ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
	(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
	หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
	2.2  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
	ตำแหน่งครูผู้สอน (ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
	(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรอง
	ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                ในวิชาเอก คณิตศาสตร์
	(2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายออกให้
	3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร
	     (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี                              (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3  รูป
	     (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1  ฉบับ
	     (3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
	     (4) ใบรับรองแพทย์ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535)
	     (5) สำหรับผู้สมัครตำแหน่งครูผู้สอนจะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน  1  ฉบับ 
	     (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลพร้อมถ่ายสำเนา                       จำนวน 1   ฉบับ
	4. วันรับสมัคร
	รับสมัครระหว่างวันที่  15 - 23 มิถุนายน  2558) เวลา  08.30 น. – 16.30  น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  
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	5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันที่  24 มิถุนายน 2558  ณ  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
	6. การสอบคัดเลือก
	สอบคัดเลือกในวันที่  25 มิถุนายน 2558    ณ  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 
	โดยสอบในวิชาต่าง ๆ ดังนี้
	วัน  เดือน  ปี
	เวลา
	การประเมินสมรรถนะ
	คะแนนเต็ม
	25 มิถุนายน 2558
	  09.00 น. – 10.30 น.
	  10.30 น. – 12.00 น.
	 13.00 น. เป็นต้นไป
	ภาค ก.
	ความรู้ความสามารถทั่วไป
	ภาค ข.
	ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
	ภาค ค.
	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)
	50  คะแนน
	50 คะแนน
	50 คะแนน
	7. เกณฑ์การตัดสิน
	การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากันให้ผู้มีคะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้มีคะแนน ความรู้ความสามารถทั่วไป มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า     หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนคุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกจะใช้วิธีการจับสลาก
	8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก
	ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  26 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ต.นารุ่ง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
	9. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
	(1) โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร มีกำหนด   1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการรับสมัครครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันครั้งก่อนในคุณวุฒิและสาขาวิชาเอกหรือกลุ่มวิชาเอกที่ตรงกับที่ประกาศรับสมัครใหม่ เป็นอันยกเลิกตั้งแต่ประกาศรับสมัครใหม่
	(2) การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งแรก จะถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรให้ไปรายงานตัว ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการเลือกสรรที่จะต้องทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อไป จะดำเนินการเมื่อสถานศึกษาแจ้งอัตราว่าง โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) จะเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้รับการขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับที่ ด้วยวิธีการส่งทางจดหมายลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร และให้เวลา 10 วัน นับแต่วันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง หากพ้นกำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
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	10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
	(1) ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ที่จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง ตามจำนวนอัตราว่างที่ประกาศ  ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการจัดทำสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและผู้รับสัญญาจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น
	(2) หากผู้ผ่านการเลือกสรรไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์ในการเข้ารับการจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง(ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต) ตำแหน่ง ครูผู้สอน  สังกัดโรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
	(3) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนบ้านนารุ่ง (ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) กำหนด
	          ประกาศ  ณ  วันที่   11   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2558
	ลงชื่อ   
	             ( นายภคพล  ยืนยิ่ง )
	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
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	หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
	(ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต)
	สังกัดโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)
	(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2558)
	.................................................................
	ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง  และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
	ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้
	ภาค  ก. ความรอบรู้   และความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
	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 ว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ                         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  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
	1.4.9  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
	ภาค ข.  ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ตามแบบที่กำหนด
	2.  ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา   ดังนี้
	     2.1  หลักการศึกษา
	     2.2  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
	     2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้
	     2.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
	     2.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
	     2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
	3.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาวิชาเอก 
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	ภาค ค.  การประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ดังต่อไปนี้
	1. ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงานและผลงาน
	2. ความดีที่ได้กระทำ
	3. บุคลิกภาพ
	4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
	5. เจตคติต่อวิชาชีพ
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	ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก
	ครูอัตราจ้าง(ครูขาดแคลนขั้นวิกฤต)
	ตามประกาศโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) ลงวันที่  11  มิถุนายน 2558
	................................................................................
	วัน เดือน ปี
	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
	11  มิถุนายน  2558                       
	ประกาศรับสมัคร
	15 – 23 มิถุนายน 2558
	รับสมัคร (08.30 – 16.30 น.)ในวันและเวลาราชการ
	24 มิถุนายน 2558           
	ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก   
	25 มิถุนายน 2558                  
	สอบคัดเลือก 
	26 มิถุนายน 2558 
	ประกาศผลการคัดเลือก
	1 กรกฎาคม 2558
	ทำสัญญาจ้าง
	1 กรกฎาคม 2558
	เริ่มปฏิบัติงาน
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	รายละเอียดตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน(ครูวิกฤต)
	ตำแหน่งครูผู้สอน  สังกัดโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  จำนวน 1 อัตรา
	แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี)  ลงวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ. 2558
	ตำแหน่ง
	คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับสมัคร
	อัตราค่าตอบแทน/เดือน
	สถานศึกษาที่จัดจ้าง
	จำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร
	หมายเหตุ
	ครูผู้สอน
	ปริญญาตรี/คณิตศาสตร์
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