
  
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   

----------------------------------------------------------- 

              ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก
บุคคลทั่วไป เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต              
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   

  อาศัยอ านาจ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่  24 
กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก           
เงินงบประมาณรายจ่าย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560  ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ต ำแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก  
        1.1   ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแดลนครูขั้นวิกฤต   จ านวน  6  อัตรา  
                (รายละเอียดต าแหน่งและกลุ่มวิชา/หรือสาขาวิชาเอก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้) 
        1.2   อัตราจ้างเดือนละ   15,000  บาท  
       1.3   ระยะเวลาการจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้างถึง วันที่ 30 กันยายน 2561 

  2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 

       2.1  คุณสมบัติทั่วไป  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   (1)  มีสัญชาติไทย 
   (2)  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์    
   (3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข        
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   (4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
   (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนด           
ในกฎ ก.ค.ศ. 
   (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพนั้น ๆ   
   (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   (8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   (9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 

(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ... 
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   (10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด
ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   (11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   (12)  ไม่ เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
   (13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
       2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
   (1)  เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอก สาขาวิชาเอก กลุ่มวิชาเอกหรือทางวิชาตามที่
ระบุไว้ในบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
   (2)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ตามที่คุรุสภาออกให้และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจลงนามไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายรายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศนี้ 
  3.  ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ระหว่าง                  
วันที่  27  มิถุนายน 2561 - วันที่  3 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.– 16.30 น.ไม่ เว้นวันหยุดราชการ                            
ณ  กลุ่มบริหารงาบุคคล   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   

4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ใช้ในกำรสมัครสอบ ฉบับจริงพร้อมส ำเนำ   ดังนี้  
  4.1  ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่ก าหนด   จ านวน  1  ฉบับ 

4.2  ส าเนาปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ  อย่างใดอย่างหนึ่ง 
หรือหนังสือรับรองว่าส าเร็จการศึกษา (กรณียังไม่ได้รับปริญญาบัตร) ที่ออกโดยสถาบันการศึกษา 
ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวันที่เปิดรับสมัคร      จ านวน  1  ฉบับ 

4.3  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภำษำไทย  
ระบุสาขาวิชาเอกที่จะสมัคร         จ านวน  1  ฉบับ 

4.4  ทะเบียนบ้าน       จ านวน  1  ฉบับ 
 4.5  บัตรประจ าตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ)    จ านวน  1  ฉบับ 

4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน        จ านวน  3  รูป 

4.7  ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 
4.8  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ       จ านวน  1  ฉบับ 
4.8 ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ 

ที่ออกหนังสือให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไมเ่ป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2559 จ านวน  1  ฉบับ 
3.9  ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)      จ านวน   1  ฉบับ 
หลักฐานของผู้สมัครรายใด หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าต้องส่งเอกสารเพ่ิมเติมจะต้องน ามา 

ยื่นในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ทั้งนี้ ใบส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่าส าเนาถูกต้อง และลงชื่อก ากับ   
ไว้ด้วย 
 

/ 5. การยื่นใบสมัคร... 
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  5.  กำรยื่นใบสมัคร 
       5.1  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย  ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกงยีนส์ 
เสื้อยืด และรองเท้าแตะ โดยเด็ดขาดผู้หญิงต้องสวมกระโปรงเท่านั้น พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3   อ าเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
       5.2  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และกรณีท่ีแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ  
ไม่ได้ 
       5.3  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัคร ต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัครเท่านั้นและใบ
สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่เจ้าหน้าที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับไว้แล้วถือว่าเป็นหลักฐานส าคัญของทางราชการผู้สมัครจะ
ถอนใบสมัครหรือแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความอีกไม่ได้  

  6.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
             ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  3  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก  ภำยในวันที่   4  กรกฎำคม   2561  ณ   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   เขต  3  
และทางเว็ปไซต์  http://www.nst3.go.th 

  7.  วิธีกำรคัดเลือก  
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  3 จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ
ข้อเขียน (ปรนัย) 100 คะแนน  และด าเนินการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ ง โดยการสอบสัมภาษณ์                           
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)    ตามรายละเอียดหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

              8.  วัน  เวลำ  วิชำที่สอบและสถำนที่สอบคัดเลือก 
              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3  จะด าเนินการสอบข้อเขียน  และ
สอบสัมภาษณ์  ณ  สนามสอบ ซึ่งประกาศให้ทราบพร้อมกันกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามก าหนดการสอบ   ดังนี้ 

ตำรำงสอบ ภำค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาค ข. ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  

                ภาค ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
วัน   เดือน    ปี วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม วิธีกำรประเมิน 

7  กรกฎาคม  2561 
เวลา 09.30 น.  ถึง 
เวลา 11.30 น. 

ภำค ก. 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  (25 คะแนน) 
- ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 

              และวิชาชีพครู  (25 คะแนน) 

100  คะแนน 
 

ข้อสอบปรนัย 

 ภำค ข. 
- ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก  (50 คะแนน) 

  

เวลา  13.30 น. ภำค ค.  ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (50 คะแนน) 

50  คะแนน สอบสัมภาษณ์ 
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  9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
       ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
ลงมาตามล าดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้จัดเรียงล าดับที่จากคะแนนสอบ   ดังนี้ 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้คะแนนสอบเท่ากัน ให้พิจารณา จากคะแนนภาค ข. มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
ดีกว่า   หากยังได้คะแนน ภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ก. มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ก.
เท่ากันอีก  ให้พิจารณาจากคะแนนสัมภาษณ์ หากยังเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่ดีกว่า  
        การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้ 
   10.  กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
         ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดไปหาผู้ที่ได้คะแนนต่ าสุด  โดยจะปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  ณ  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 และหรือ ทางเว็บไซต์ http://www.nst3.go.th ภำยในวันที่ 9 กรกฎำคม  
พ.ศ. 2561 และก าหนดการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกได้      
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในคุณวุฒิ หรือกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้วบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 
  11.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง    
              11.1  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกต่อเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณแล้วเท่านั้น และจะใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตามล าดับที่ประกาศผลการคัดเลือก จึงเป็นหน้าที่ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องรับทราบประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จ านวนผู้เรียกจัดจ้างอาจมากกว่าจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัครกรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่รายงานตัว ให้น าต าแหน่ง
ดังกล่าวไปรวมกับต าแหน่งว่างใหม่เพ่ือเรียกจัดจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งต่อไป 
        การเรียกตัวในครั้งต่อ ๆ  ไป ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จะท า
หนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรงเป็นรายบุคคล ก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราลงทะเบียน
ของไปรษณีย์ต้นทางตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสารการสมัคร ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ภายหลังต้องแจ้งข้อมูลให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
        11.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามล าดับที่บัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือก โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเลือกบรรจุในสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงกัน 
        11.3  ผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนแล้ว  เมื่อได้รับหนังสือส่งตัวให้ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ณ สถานศึกษาใด ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามก าหนดเวลาในหนังสือส่งตัวถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว
จะถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้างในครั้งนี้ 
         11.4  ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิสูงกว่าแต่น าคุณวุฒิต่ ากว่ามาสมัครสอบ เมื่อผ่านการคัดเลือกและได้รับการ
จ้างแล้วจะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้ 
         11.5  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน   ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ   ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตาม      
ที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจบอกเลิกจ้าง   โดยไม่ต้องแจ้งให้
รับจ้างทราบล่วงหน้า 
               11.6  หากตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ใดขาดคุณสมบัติ ให้ระงับการจ้างหรือยกเลิกค าสั่งจ้าง 
โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ   มิได้ 
         ประกาศ  ณ  วันที่   21  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.2561 

 
 
 

(นายปรีชา  รักษ์ทอง) 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รักษาราชแทน 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 



 

ปฏิทินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำ 
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต   

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
------------------------------------------- 

 
1.  ประกาศรับสมัครคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่  21  มิถุนายน พ.ศ.2561 
2.  รับสมัครคัดเลือก วันพุธที่ 27 มิถุนายน  –  วันอังคารที่ 3  กรกฎาคม   พ.ศ.

2561 
3.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันพฤหัสบดีที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
4.  สอบข้อเขียน ภาค ก.  และภาค ข. 
      ภำค ก.   -  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
                   -  ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการจัด 
                      การศึกษาและวิชาชีพครู  
      ภำค ข.   -  ความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาเอก 

 
 
 
            วันเสาร์ ที่ 7  กรกฎาคม พ.ศ.2561 

5.   สอบสัมภาษณ์   
      ภำค ค.   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
6.   ประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
7.   รายงานตัว /ท าสัญญาจ้าง วันพฤหัสบดีที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
หลักสูตรแนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 

เรื่อง  กำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำ  
ขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 

ประกำศ  ณ  วันที่  21  มิถุนำยน  พ.ศ.2561 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.  ภำค ก.  ควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป  (50 คะแนน) 
1.1  ควำมรู้และควำมสำมำรถทั่วไป  (25 คะแนน) 

1.1.1 สังคมเศรษฐกิจ การเมือง  และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 
1.1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

             1.2  ระเบียบและกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดกำรศึกษำและวิชำชีพครู  (25 คะแนน) 
  1.2.1  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
  1.2.2  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  1.2.3  กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2.4  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.2.5  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก 
  1.2.6  กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
  1.2.7  ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
  1.2.8  คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
  1.2.9  มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
  1.2.10  มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
  1.2.11  มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
  1.2.12  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2.13  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  1.2.14  หลักการสอนที่เน้นการอสนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2.15  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  1.2.16  การพัฒนาผู้เรียน 
  1.2.17  การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  1.2.18  การวิจัยทางการศึกษา 
  1.2.19  สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.2.20  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
2.  ภำค ข.    ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมสำขำวิชำเอก (50 คะแนน) 
3.  ภำค ค.    ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง   โดยกำรสัมภำษณ์ (50 คะแนน)    โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ  และอุดมการณ์ 

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

 



 
บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอกทีค่ัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 

ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 

(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3  ลงวันที่   21  มิถุนำยน พ.ศ.2561) 
--------------------------------------------- 

1.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำไทย    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
      ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาวิชาเอก 
 1.1   ภาษาไทย 
 1.2  การสอนภาษาไทย 
 1.3  วิธีสอนภาษาไทย 
 1.4  ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย 
 1.5  ภาษาและวรรณคดีไทย 
 1.6  วรรณคดีไทย 
 1.7  ภาษาไทยศึกษา 
 1.8  ไทยศึกษา 
 1.9  การสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา 
 1.10 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
 1.11 ภาษาไทยและการสื่อสาร 
 1.12 สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 2.1 – 2.11   
2.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ            จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 

2.1  ภาษาอังกฤษ 
2.2  การสอนภาษาอังกฤษ 
2.3  วรรณคดีภาษาอังกฤษ 
2.4  ภาษาและวรรณคดีภาษาอังกฤษ 
2.5  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
2.6  ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
2.7  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
2.8  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 
2.9  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
2.10  ภาษาอังกฤษธุรการ 
2.11  ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
2.12  วิธีสอนภาษาอังกฤษ 
2.13  วรรณคดีอังกฤษ 
2.14   การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
2.15   การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
2.16   สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใด วิชาเอกหนึ่ง ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1.1 – ข้อ 1.15  

 
/ 3. กลุ่มวิชาหรือทาง... 
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บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอกทีค่ัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3  ลงวันที่  21  มิถุนำยน พ.ศ. 2561) 

--------------------------------------------- 
 
3.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคณิตศำสตร์    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
 3.1  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 3.2  การศึกษาคณิตศาสตร์ 
 3.3  สถิติ 
 3.4  สถิติคณิตศาสตร์ 
 3.5  สถิติศาสตร์ 
 3.6  สถิติประยุกต์ 
 3.7  คณิตศาสตร์ – เคมี 
 3.8  คณิตศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
 3.9  คณิตศาสตร์สถิติ 
 3.10 คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ 
 3.11 คณิตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์ 
4.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
 4.1  คอมพิวเตอร์ 
 4.2  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
 4.3  คอมพิวเตอร์การศึกษา 
 4.4  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 4.5  ศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
 4.6  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 4.7  ธุรกิจคอมพิวเตอร์ 
 4.8  วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 
 4.9  ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 4.10  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
 4.11  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.12  ระบบสารสนเทศ 
 4.13  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

4.14  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 4.15  สารสนเทศทั่วไปและสารสนเทศส านักงาน 
 4.16  สารสนเทศศาสตร์ 
 4.17  นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ 
 4.18  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บัญชีรำยละเอียดกลุ่มวิชำหรือทำงและสำขำวิชำเอกทีค่ัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน 
ต ำแหน่ง ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3  ลงวันที่   21  มิถุนำยน พ.ศ.2561) 

--------------------------------------------- 
4.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกคอมพิวเตอร์   (ต่อ) 
 4.19  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4.20  เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
 4.21  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 4.22  วิศวกรรมซอฟแวร์ 
 4.23  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
 4.24  เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 4.25  เทคโนโลยีทางการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา 

4.26   ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา 
5.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกปฐมวัย     จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
 5.1  การศึกษาปฐมวัย 
 5.2  การอนุบาล 
 5.3  การปฐมวัย 
 5.4  การอนุบาลศึกษา 
 5.5  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 5.6  อนุบาลศึกษา 
 5.7  ปฐมวัยศึกษา 
 5.8  โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 5.9  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย 
6.  กลุ่มวิชำหรือทำงหรือสำขำวิชำเอกประถมศึกษำ    จ ำนวน  1  ต ำแหน่ง 
 6.1  การประถมศึกษา 
 6.2  ประถมศึกษา 
 
 
 
 

 
 

---------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่งครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต                            

    สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 
 
 
 
 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช  เขต 3 

  ด้วยขา้พเจ้าประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษา 
ขาดแคลนครูข้ันวิกฤต สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 3 จึงขอเสนอรายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐาน
เกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1.  ชื่อ – นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)  ..................................................................................สญัชาติ ......................เชื้อชาติ ..........................ศาสนา.............................. 
2.  เกิดวันที่...........................เดือน............................................พ.ศ..........................อายุ......................ปี......................เดือน  (อายุนับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) 
3.  บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่             ออก ณ จังหวัด………………….......…….....  
       วันหมดอายุ............…….............................................….…....….. 
4.  ที่อยู่ปัจจุบัน    บ้านเลขที่……….….หมู่ที่ ...........................ถนน……......................................... ต าบล/แขวง………...................…..............…..…………………….. 
        อ าเภอ/เขต…………....…..…จังหวัด……...................................รหัสไปรษณีย์..................….โทรศัพท์..................................E-mail...................................................... 
5.    สถานที่ติดต่อทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจ่ายของไปรษณีย์)  บ้านเลขที่………....…หมู่ที่ ..................ถนน……..............................................................           
       ต าบล/แขวง………...................…..............อ าเภอ/เขต………………..........……..…จังหวัด……......................................………รหัสไปรษณีย์..................................….   
       โทรศัพท์บ้าน...................................................โทรศัพท์มือถือ  ...................................................................E-mail......................................................................................... 
6.    วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบ ............................................................................................สาขาวิชาเอก ......................................................................................................... 
     ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาชื่อ ...............................................  ..............................................เมื่อวันที่..............เดือน....................................พ.ศ...........................   
 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................................วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ข้าพเจ้าได้รับคือ..................................................................................................... 
       ความรู้ความสามารถพิเศษ  คือ ............................................................................................................................................................................................................................  
7.   ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ   ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมใบสมัคร   รวม......................ฉบับ  ดังนี้ 
           7.1  ส าเนาปริญญาบัตร          7.2  ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)        7.3  ส าเนาใบรับรองปริญญาบัตร  
           7.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน         7.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
           7.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ  หนังสือรับรองสิทธิตามที่คุรุสภาออกให้ 
           7.7  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป      อืน่ ๆ   ระบุ  ................................................................................................................................................................. 
          (หากข้าพเจ้ายื่นหลักฐานต่าง ๆ  ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครั้งนี้) 
   

ข้าพเจ้าขอให้ค ารับรองว่า   ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร   และข้อความที่ข้าพเจ้า แจ้งไว้ในใบสมัครนี้
ถูกต้อง  และเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏว่าข้อความในใบสมัครนี้ ไม่เป็นจริงหรือคุณสมบัติของข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน                 
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด  ๆทั้งสิ้น  

 
 
 

       (ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้สมัคร 
(………………………………………………..) 

ยื่นใบสมัครวันที่ ...................เดือน...............................................พ.ศ...................... 
 
 
 

   เลขประจ ำตัวสอบ 1. ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง 
    ลงลายมือชื่อตอ่หน้าเจา้หน้าที่รับสมคัร 
2. ก่อนยื่นใบสมัคร จะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
    ให้ครบถ้วน  ถูกตอ้ง และรับรองส าเนาเอกสารแลว้ 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำทีร่ับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
ปรากฏว่า  

              7.1  ส าเนาปริญญาบัตร                              7.2  ส าเนาใบระเบียนผลการเรียน(Transcript)      
       7.3  ส าเนาใบรับรองปริญญาบัตร                7.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           
       7.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
             7.6  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือ  หนังสือรับรอง 
                           สิทธิตามที่คุรุสภาออกให้ 
             7.7  รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 3 รูป      อื่น ๆ   ระบุ  ....................................................................... 

   
  หลักฐานครบถ้วน      มีปัญหาคือ  
       ................................................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................................. 
       .................................................................................................................................................    
           
 
       (ลงช่ือ).................................................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร                                                   
              (........................................................................................) 
      ต าแหน่ง.............................................................................................................. 
           วันที่................เดือน ....................................... พ.ศ............................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง     
ของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า  
       มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
        ไม่มสีิทธิ์    เนื่องจาก...................................................................................... 
 ........................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
       (ลงช่ือ)................................................................... เจ้าหน้าทีผู่้ตรวจคุณสมบัติ                                                   
               (...................................................................................) 
    ต าแหน่ง..................................................................................................... 
          วันที่...............เดือน .............................. พ.ศ........................... 
 
   
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


