ประกาศโรงเรียนวัดทรงคนอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอกสังคมศึกษา)
*********************
ด้วย โรงเรียนวัดทรงคนอง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน จานวน 1 อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29 / 2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่ องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่ว คราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :
ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา ดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน
ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกสังคมศึกษา

จานวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานบริการและค่าตอบแทน
เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุ ฒิ ป ริ ญญาตรี ทางการศึก ษา หรือ ปริญ ญาสาขาวิช าเอกสั งคมศึกษา ซึ่ ง ก.ค.ศ. รับ รอง
ค่าตอบแทน 15,000 บาท/ เดือน มีเงินประกันสังคมสมทบและบ้านพักครูให้
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดทรงคนอง ตั้งแต่วันที่ประกาศ จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ใน
วันและเวลาราชการ เบอร์ติดต่อ 094-485-4289
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน 1 ฉบับ
4 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
/6 .กาหนด วัน...

6. กาหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกและการประกาศผลการคัดเลือก
1 สอบข้อเขียน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น.
2 เกณฑ์การผ่านข้อเขียน เฉพาะที่ผ่านข้อเขียนร้อยละ 60 ขึ้นไปและได้ลาดับที่ 1-5 จึงเรียกสอบ
สัมภาษณ์และสอบสอน
3 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ
ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดทรงคนอง
ตารางสอบ ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของการเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับวิชาการศึกษาและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มหรือทางหรือวิชาเอก
วัน/เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2560
เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- ความรอบรู้
- ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และอุดมการณ์ของการเป็นครู
มาตรฐานวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา และ
120 คะแนน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ความรู้ ค วามสามารถเกี่ ย วกั บ วิ ช า
การศึกษา
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มหรือ
ทาง หรือวิชาเอก
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560
- เรี ย กตั ว สอบสั ม ภาษณ์ เ ฉพาะที่ ผ่ า น
ข้อเขียนร้อยละ 60 ขึ้นไปและได้ลาดับที่
1-5
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์
50 คะแนน
เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
- สอบสอน
50 คะแนน
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
- ประกาศรายชื่ อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก
จากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลาดับ

หมายเหตุ

โดยกาหนดทาสัญญาการจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. หากไม่มา
ตามวันและเวลาที่นัดหมาย จะถือว่าสละสิทธิและเรียกผู้ได้ลาดับถัดไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ลงชื่อ
(นายสัมฤทธิ์ เนตรประไพ)
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนวัดทรงคนอง

