ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
…………………………………….
ด้ว ยสำนัก งานเขตพื้น ที่การศึก ษามัธ ยมศึก ษา เขต 4 จะดำ เนิน การรับ สมัค รบุค คลเพื่อ จัด จ้า ง
เป็น ลูก จ้า งชั ่ว คราว ต าแหน่ง ครูอ ัต ราจ้า ง งบขาดแคลนครูขั ้น วิก ฤต สัง กัด ส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 4
อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04003/ว 4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฎาคม 2560 จึงประกาศรับสมั ครคั ดเลื อกบุคคลเพื่อ จัด จ้า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว ต าแหน่ง ครูอัต ราจ้า ง
งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชือ่ ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ชื่อตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
1.2 งบประมาณ
งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
1.3 ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ เกี่ยวกับการสอน
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
(4) ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ (6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
1.4 กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา ที่รับสมัคร จานวน 17 อัตรา 10 กลุ่มวิชาเอก ดังนี้
(1) กลุ่มวิชาการเงินและบัญชี จานวน 1 อัตรา
(2) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
จานวน 4 อัตรา
(3) กลุ่มวิชานาฏศิลป์
จานวน 1 อัตรา
(4) กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
จานวน 1 อัตรา
(5) กลุ่มวิชาพลศึกษา
จานวน 3 อัตรา
(6) กลุ่มวิชาภาษาจีน
จานวน 2 อัตรา
(7) กลุ่มวิชาภาษาไทย
จานวน 1 อัตรา
(8) กลุ่มวิชาศิลปศึกษา
จานวน 1 อัตรา
(9) กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
จานวน 2 อัตรา
(10) กลุ่มวิชาดนตรีสากล
จานวน 1 อัตรา
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
/ 1.5 ค่าตอบแทน.....

-๒1.5 ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
1.6 ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันทีท่ าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 0 กันยายน 2561
(ถ้ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจ้างครูอัตราจ้างต่อเนื่องจะทาการต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างรายเดิม
ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์การประเมิน)
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวัน ที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา
หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำ แหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือ
สาขาวิชาเอกตามประกาศรับสมัครนี้
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ที่คุรุสภาออกให้และยังไม่
หมดอายุ (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
๓. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ระหว่างวันที่ 11 – 17 มิถุนายน
2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
/ 3.2 เอกสาร.....

-3๓.๒ เอกสารหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
(๑) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
กรณีใช้หนังสือรับรอง หรือใบรับรองชั่วคราวของหน่วยงานการศึกษา มาสมัครสอบ
จะต้องระบุชื่อประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบ
หลักสูตรแล้ว อยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
(๒) ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกที่รับสมัครสอบ ในกรณีที่
ผู้สมัครสอบ นาระเบียนแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้แนบระเบียนแสดงผลการเรียนที่เป็นภาษาไทย หรือ
แนบรายละเอียดคาอธิบายรายวิชาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
(3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้ง เดียวกันไม่เกิ น ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว × ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(5) สำเนาทะเบียนบ้าน
(6) สา เ น า บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)
(7) ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ชุด โดยให้ผู้สมัครลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ยกเว้นเอกสารตามข้อ (๖) ให้ใช้ฉบับจริงเท่านัน้
3.3 ค่าธรรมเนียมสอบ
(๑) ผู้สมัครสอบ ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคนละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
(๒) เมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการสอบ โดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียม
แก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกีย่ วข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิ์เข้าสอบครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เปนผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร
พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
อันเปนผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ในครั้งนี้เปนโมฆะสาหรับผู้นั้น หรือหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเปนผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารอันเปนเทจ สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ในภายหลังมิได้
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 และทางเวบไซต์
www.ssps4.go.th
/ 6. หลักสูตร .....

-46. หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง
โดยวิธีการสอบ ภาค ก (ข้อเขียน) คะแนน 50 คะแนน และภาค ข (สัมภาษณ์) คะแนน 50 คะแนน รายละเอียด
หลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
7. วัน เวลา และสถานทีเ่ ข้ารับการคัดเลือก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข
ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 สาหรับสถานที่สอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก
8. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนรวม ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงลำ ดับจากผู้สอบได้
คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ แยกตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอก
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ข มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก
ให้ผ้ทู ่ไี ด้รับเลขประจาตัวสอบก่อน เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
3. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 แ ล ะ ทางเวบไซต์
www.ssps4.go.th
10. การขึ้นบัญชี และการยกเลิกการขึน้ บัญชี
10.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
10.2 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึง่ ดังนี้
1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด
3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
11. การจ้างและเงือ่ นไขการจ้าง
11.1 จะดำเนินการจ้างเปนลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง เรียงตามลำ ดับที่ผู้ผ่านการ
คัดเลือก ตามจำนวนตำแหน่งว่าง ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา ที่ประกาศรับสมัคร สำหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
เข้ารับการจ้างครั้งแรก ให้ใช้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึน้ บัญชีเปนการเรียกตัวมาทำสัญญาจ้าง สาหรับ
การจ้างในครัง้ ต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการ คัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมาย
ลงทะเบียนที่เรียกตัวนั้น
11.2 การจ้างตามข้อ 11.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนเป็น
ตำแหน่งลูกจ้างประจำ หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในภายหลัง
/ 11. การจ้าง .....

-5๑1.๓ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่กาหนดในประกาศรับสมัคร
จะไม่พิจารณาการจ้าง หรืออาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เนื่องจากขาดคุณสมบัติ
แล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
11.4 ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในลำดับที่จะทาสัญญาจ้าง ตามอัตราว่างที่ประกาศครั้งแรก
จะต้องทำสัญญาจ้าง สัญญาค้าประกัน ณ ห้องประชุม ชาญพวงเพชร์ ชั้น 1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 4 ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. จนกว่าจะแล้วเสรจ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นางงามพิศ ลวากร)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4

ปฏิทินการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
..................................................
1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561

2. รับสมัคร

วันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2561
หยุดราชการ
ทุทุกกวัวันน
ไม่ไม่
เว้นเวัว้นนหยุวัน
ดราชการ
ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
4. ดำเนินการคัดเลือก
สอบข้อเขียน ภาค ก
สอบสัมภาษณ์ ภาค ข

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
(แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561)
สถานศึกษาที่มีอัตราว่างเพือ่ สอบคัดเลือก จำนวน 17 อัตรา

ที่

โรงเรียน

จังหวัด

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชา หมายเหตุ

1

บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

สระบุรี

การเงินและบัญชี

2

สุนทโรเมตตาประชาสรรค์

ปทุมธานี

คอมพิวเตอร์

3

คณะราษฎร์บารุงปทุมธานี

ปทุมธานี

คอมพิวเตอร์

4

ชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบารุง"

ปทุมธานี

คอมพิวเตอร์

5

พระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา"

สระบุรี

คอมพิวเตอร์

6

หนองแซงวิทยา

สระบุรี

นาฏศิลป์

7

เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ปทุมธานี

บรรณารักษ์

8

มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

พลศึกษา

9

สุธีวิทยา

สระบุรี

พลศึกษา

10 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล"

สระบุรี

พลศึกษา

11 ดอนพุดวิทยา

สระบุรี

ภาษาจีน

12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี

ปทุมธานี

ภาษาจีน

13 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี

ปทุมธานี

ภาษาไทย

14 สุธีวิทยา

สระบุรี

ศิลปศึกษา

15 ปทุมธานี "นันทมุนีบารุง"

ปทุมธานี

สังคมศึกษา

16 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

ปทุมธานี

สังคมศึกษา

17 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์

ปทุมธานี

ดนตรีสากล

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
........................................
๑. ภาค ก สอบข้อเขียน คะแนนเตม 50 คะแนน โดยสอบ้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
- พระราชบัญญัติสภาครู พ.ศ. 2546
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวของ สพฐ. การปฏิบัติราชการ ,การลา ,
การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว
1.4 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
2. ภาค ข สอบสัมภาษณ์ คะแนนเตม 50 คะแนน ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร
หรือวิธีอนื่ ที่เหมาะสม โดยพิจารณาจาก
2.1 ประวัติส่วนตัว และการศึกษา
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวข้องกับตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ
2.3 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
2.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
2.5 เจตคติและอุดมการณ์
****************************

รายละเอียดตำแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
แนบท้ายประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561
........................................
1. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา การเงินและการบัญชี
1. ก า ร บั ญ ชี
2. การเงิน
3. การบัญชีการเงิน
4. การบริหารงานการเงิน
5. เศรษฐศาสตร์การเงิน (สาขาการเงิน)

6.
7.
8.
9.

การบริหารธุรกิจ (บัญชี)
ธุรกิจศึกษา-บัญชี
การเงินการธนาคาร
การจัดการทั่วไป (บัญชี)

2. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
1. คอมพิวเตอร์
2. คอมพิวเตอร์ศึกษา
3. วิทยาการคอมพิวเตอร์
4. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

5.
6.
7.
8.

ธุรกิจคอมพิวเตอร์
ศาสตร์คอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ
การประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์

3. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา นาฏศิลป์
1. นาฏศิลป์
2. นาฏศิลป์ไทย
3. นาฏศิลป์ไทยศึกษา
4. นาฏศิลป์สากล

5. นาฏศาสตร์
6. นาฏยศาสตร์
7. นาฏศิลป์และการละคร
8. นาฏศิลป์สากลศึกษา

4. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา บรรณารักษ์
1. บรรณารักษ์
2. บรรณารักษศาสตร์
3. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
4. สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

5. บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
6. สารสนเทศศาสตร์
7. สารสนเทศศาสตร์
8. ห้องสมุดโรงเรียน

5. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา พลศึกษา
1. พลศึกษา
2. การสอนพลศึกษา
3. วิทยาศาสตร์การกีฬา
4. การฝึกและจัดการกีฬา
5. สันทนาการ

6. การศึกษา (พลศึกษาและสุขศึกษา)
7. พลศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
8. พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
9. พลศึกษาและการสอนพลศึกษา
10. วิทยาศาสตร์และการกีฬา (การฝึกและการจัดการกีฬา)

- 2 6. กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชา ภาษาจีน
1. ภาษาจีน
2. การสอนภาษาจีน

3. ก า ร ส อ น ภ า ษ า จี น ใ น ฐ า น ะ ภ า ษ า ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ

7. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ภาษาไทย
1. ภาษาไทย
2. การสอนภาษาไทย
3. วิธีสอนภาษาไทย
4. ภาษาและวรรณคดีไทย
5. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

6. ภาษาและวัฒนธรรมไทย
7. วรรณคดีไทย
8. การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
9. ไทยคดีศึกษา
10. ไทยศึกษา

8. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ศิลปศึกษา
1. ศิลปะ
2. ศิลปศึกษา
3. ศิลปไทย
4. ศิลปกรรม หรือศิลปกรรมศึกษา
5. ทัศนศิลป์
6. จิตรกรรมไทย
7. จิตรกรรมสากล

8. การออกแบบศิลป์ประยุกต์
9. มัณฑนศิลป์
10. การสอนศิลปะ
11. ประยุกต์ศิลปศึกษา
12. ประติมากรรม
13. ไทยคดีศึกษา
14. การออกแบบนิเทศศิลป์

9. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา สังคมศึกษา
1. สังคมศึกษา
2. การสอนสังคมศึกษา
3. การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
4. พัฒนาสังคม
5. สังคมศาสตร์
6. สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา
7. สังคมศาสตร์การพัฒนา
10. กลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชา ดนตรีสากล
1. ดนตรีสากล
2. ดุริยางคศาสตร์ (สากล)
3. ดุริยางค์สากล
4. ดนตรีศึกษา (สากล)
5. ดุริยางคศิลป์

8. ประวัติศาสตร์
9. ภูมิศาสตร์
10. วัฒนธรรมศึกษา
11. การพัฒนาชุมชน
12. รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)
13. รัฐประศาสนศาสตร์ แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ
วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์
6. ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
7. การสอนดุริยางค์ศิลป์
8. คีตศิลป์สากล
9. ดุริยศิลป์

*********************************

สมัครสอบกลุ่มวิชา.........................................
เลขประจาตัวสอบ
ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง งบขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
รู ปถ่าย 1 นิ้ว
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
---------------------------------------------1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................สัญชาติ...........เชื้อชาติ.............
2. หมายเลขประจาตัวประชาชน
ออกให้ ณ จังหวัด.................................................หมดอายุวันที่......................................................................
3. เกิดวันที่...........เดือน.............................พ.ศ.............อายุ............ปี.........เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
4. วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครคัดเลือก ชื่อคุณวุฒิ..............................สาขา/วิชาเอก.................................................
สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ชื่อ....................................................เมื่อวันที่......................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที่............................ตรอก/ซอย........................ถนน....................................
ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต................................. จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์ .............
โทรศัพท์..............................................โทรศัพท์มือถือ................................................
6. ปัจจุบันทางานในตาแหน่ง................................................สถานที่ปฏิบัติงาน..................................................
อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................................
7. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องมาพร้อมกับใบสมัคร ดังนี้
(.....) สาเนาปริญญาบัตร
(.....) สาเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
(.....) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(.....) สาเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(.....) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(.....) สาเนาทะเบียนบ้าน
(.....) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(.....) อื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ..................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร และข้อความที่ข้าพเจ้าแจ้งไว้ใน
ใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์
เข้ารับคัดเลือกครั้งนี้ และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ในภายหลัง ทั้งสิ้น
ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครคัดเลือก
(........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. 2561
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการของผู้สมัคร
ฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสาเนาแล้ว ปรากฏว่า
หลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ไม่ถูกต้อง

บันทึกของเจ้าหน้าที่การเงิน
ได้รบั เงินค่าสมัครสอบคัดเลือก
จานวน 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว
ตามใบเสร็จเล่มที่....................
เลขที่....................
ลงชื่อ....................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่การเงิน
(......................................)
(.......................................)
ตาแหน่ง............................................
ตาแหน่ง.........................................
วันที่..........เดือน.......................พ.ศ..............
วันที่.......เดือน...................พ.ศ...........

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ
ตาแหน่ง ของผูส้ มัครแล้ว ปรากฏว่า
มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ไม่มีสิทธิเ์ ข้ารับการคัดเลือก
ลงชื่อ.................................เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ
(......................................)
ตาแหน่ง...................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ................

ผู้สมัครกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
(ที่อยู่ของตนเองที่สามารถติดต่อได้)
กรุณาส่ง
คุณ...................................................................................
บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............................................
ตรอก/ซอย/หมู่บา้ น..........................................................
ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................
กรุณาส่ง
คุณ...................................................................................
บ้านเลขที่..................หมู่ที่...............................................
ตรอก/ซอย/หมู่บา้ น..........................................................
ตาบล/แขวง......................................................................
อาเภอ/เขต.......................................................................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์........................

