ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
........................…………………………………….
ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 มีความประสงค์จะดําเนินการรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว 4562
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่
24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เรื่องการมอบอํานาจการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560
จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเพื่อ คัด เลือกเป็นลูก จ้า งชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่ง ครูร ายเดือนแก้ปัญหาสถานศึก ษา
ขาดแคลนขั้นวิกฤติ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งตําแหน่งครูรายเดือน แก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
จํานวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท เงินสมทบประกันสังคมร้อยละ 5 ของอัตราค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง สําหรับปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่วันที่ ทําสัญญาจ้าง ถึง วันที่
31 มีนาคม 2561
2.คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(2) ไม่เป็นผู้มีกายทุพลลภาพจนไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สม
ประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(3) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
(4) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
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พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้อง
นําใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)
มายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ
ปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
(2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อใช้ในการสมัครสอบได้ทั้ง ๓ ประเภท คือ
(2.๑) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
(2.๒) ใบอนุญาตปฎิบัติการสอน
(2.๓) หนังสือรับรองสิทธิ
3. การรับสมัครคัดเลือก
3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 ระหว่างวันที่ 20– 26 พฤศจิกายน
2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
3.2 เอกสารหลักฐานที่จะต้องนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
(1) ปริญญาบัตรหรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ
กรณีใช้หนังสือ รับรองหรือใบรับรองชั่วคราวของหน่วยงานการศึกษามาสมัครสอบต้องระบุชื่อ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรและสาขาวิชาเอกไว้ชัดเจน โดยต้องมีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้ว อยู่
ระหว่างรอการอนุมัติ” (ต้องได้รับอนุมัติไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
(๒) ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
(3) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด
๑ นิ้ว × ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๓ รูป
(๔) สําเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
(5) บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร(ยังไม่หมดอายุ)
(6) ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
(8) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี)
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสําเนาภาพถ่าย จํานวน ๑ ชุด พร้อมลงนามสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า

-3ด้วยเหตุใด ๆ อันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้า
รับการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ หรือหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารอันเป็นเท็จ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จะไม่พิจารณาการจ้าง และจะเรียกร้อง
สิทธิใด ๆ ในภายหลังมิได้
5.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ
คัดเลือก ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
และ ทางเว็บไซต์ http://www.surin3.go.th
6.วิธีการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็น
เป็น ลูก จ้า งชั ่ว คราวรายเดือ น ตํ า แหน่ง ครูร ายเดือ นโดยการสอบข้ อ เขี ยนและประเมิ นความเหมาะสมกั บตํ าแหน่ ง
รายละเอียดหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้
7.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 3 จะดําเนินการคัดเลือกในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
ตามกําหนดการดังนี้
วัน เดือน ปี
2 ธันวาคม 2560

เวลา

วิชา

คะแนนเต็ม หมายเหตุ

09.30-10.30 น.
11.00-12.00 น.

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ภาคความรู้ ค วามสามารถที่ ใ ช้ เ ฉพาะ
ตําแหน่ง
ภาคประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง
รวมทั้งสิ้น

50
50

สอบข้อเขียน
สอบข้อเขียน

50
150

สอบสัมภาษณ์

13.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่คัดเลือกจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
8.เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงลําดับจากผู้สอบได้คะแนนรวมจาก
มากไปหาน้อยตามลําดับแยกตามสาขาวิชาเอก
กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้
อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไปเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะตําแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า
หากยังได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้รับเลขประจําตัวสอบ
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลําดับที่ดีกว่า

-49. การประกาศผลและการขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้
9.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตามลําดับคะแนนสอบจากสูงไปต่ํา โดยแยกตามสาขาวิชาเอกภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 และ ทางเว็บไซต์http://www.surin3.go.th
9.2 ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
9.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด
(3) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
(5) มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตําแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว
10. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
10.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จะดําเนินการจ้างเป็น
ลูก จ้า งชั่วคราวรายเดือ น ตํา แหน่ง ครูร ายเดือ น แก้ปัญ หาสถานศึก ษาขาดแคลนขั้นวิก ฤติเรียงตามลําดับที่ผ่านการ
คัดเลือกตามจํานวนตําแหน่งว่างตามกลุ่มสาขาวิชาเอก สําหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ใช้
ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาทําสัญญาจ้าง สําหรับการจ้างในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัครโดย
ให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน นับตั้งแต่วันประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้
10.2 การจ้างตามข้อ 10.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นตําแหน่ง
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา หรือข้าราชการ
๑0.๓ กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัครจะไม่พิจารณา
จ้างเป็นพนักงานราชการ หรืออาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า เนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่
กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.4 ผู้คัดเลือกได้ในลําดับที่จะทําสัญญาจ้าง จะต้องทําสัญญาจ้าง สัญญาค้ําประกัน ณ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต)
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้ทนี่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

หลักสูตรการคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2560)
........................................
1.ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)
ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
1.4 กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ
1.5 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.6 กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.7 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทาง
การศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
1.10 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1.11 ความสามารถด้านตัวเลข
1.12 ความสามารถด้านภาษาไทย
1.13 ความสามารถด้านเหตุผล
2.ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (50 คะแนน)
2.1 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้
(1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
(2) หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(3) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
(4) การพัฒนาผู้เรียน
(5) การวิจัยทางการศึกษา
(6) การวัดและประเมินผลทางการศึกษา
(7) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัคร
3. ภาคประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง (50 คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบ
เอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
3.1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
3.2 บุคลิกลักษณะ ท่วงที วาจา
3.3 วุฒิภาวะทางอารมณ์
3.4 การมีปฏิภาณไหวพริบ
3.5 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์

-6รายละเอียดตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
(แนบท้ายประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕60)
ก. กลุ่มสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครคัดเลือก
ปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในกลุ่มวิชาเอก/ทาง/สาขาวิชาเอก ดังนี้
ที่
๑
๒
๓

ตําแหน่ง
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตําแหน่งครูรายเดือน
แก้ปัญหาสถานศึกษา
ขาดแคลนขั้นวิกฤติ

กลุ่มวิชา/ทาง/สาขา
วิชาเอก
กลุ่มวิชาปฐมวัย
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
รวมทั้งสิ้น

รหัส
กลุ่มวิชา

๐๑
๐๒
๐๓

จํานวนอัตราที่
ประกาศรับสมัคร
8
1
1

หมายเหตุ

10

ข. รายละเอียดตําแหน่งและกลุ่มสาขาวิชาเอกที่รับสมัครคัดเลือก
1. กลุ่มวิชาปฐมวัย
1.๑ การอนุบาลศึกษา
1.2 การศึกษาปฐมวัย
1.๓ ปฐมวัยศึกษา
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
2.๑ วิทยาศาสตร์
2.๑๘ การมัธยมศึกษา – การสอนวิทยาศาสตร์
2.๒ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
2.๑๙ วิทยาศาสตร์ – กายภาพชีวภาพ
2.๓ วิทยาศาสตร์กายภาพ
2.๒๐ วิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
2.๔ วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ
2.๒๑ วิทยาศาสตร์ศึกษา
2.๕ การสอนวิทยาศาสตร์
2.๒๒ การสอนวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2.๖ การสอนวิทยาศาสตร์กายภาพ
2.๒๓ ฟิสิกส์
2.๗ การสอนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2.๒๔ การสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา
2.๘ การสอนฟิสิกส์
2.๒๕ ฟิสิกส์ประยุกต์
2.๙ ฟิสิกส์เครื่องมือวัด
2.๒๖ ฟิสิกส์ประยุกต์เครื่องมือวิเคราะห์
2.๑๐ เคมี
2.๒๗ เคมีเทคนิค
2.๑๑ การสอนเคมี
2.๒๘ ชีวเคมี
2.๑๒ การสอนเคมีระดับมัธยมศึกษา
2.๒๙ อินทรีย์เคมี
2.๑๓ เคมีศึกษา
2.๓๐ วัสดุศาสตร์

-72.๑๔ ชีววิทยา
2.๑๕ การสอนชีววิทยา
2.๑๖ การสอนชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา
2.๑๗ จุลชีววิทยา
๓. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
๓.๑ คณิตศาสตร์
๓.๒ การสอนคณิตศาสตร์
๓.๓ การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
๓.๔ คณิตศาสตร์ศึกษา
๓.๕ คณิตศาสตร์ประยุกต์
๓.๖ การศึกษาคณิตศาสตร์
๓.๗ สถิติ

2.๓๑ พันธุ์ศาสตร์
2.๓๒ พฤกษศาสตร์
2.๓๓ สัตววิทยา
2.๓๔ ชีววิทยาทั่วไป
๓.๘ สถิติคณิตศาสตร์
๓.๙ สถิติศาสตร์
๓.๑๐ สถิติประยุกต์

หมายเหตุ กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบในกลุ่มวิชา
หรือทาง หรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น

-8ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
..................................................
ประกาศรับสมัครคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก
วันทําการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้
วันทําสัญญาจ้าง

- ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
- วันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน 2560
- ภายในวันวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
- วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560
- ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560
- วันที่ 8 ธันวาคม 2560

-9บัญชีรายละเอียดอัตราว่างเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตําแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนขั้นวิกฤติ
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
...................................................
ที่
โรงเรียน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

บ้านพนมดิน
บ้านอาโพน
บ้านมะเมียง
บ้านขนาดมอญ
บ้านตาพราม
บ้านสะแร
บ้านตะเคียน
เพียงหลวง 8
บ้านโชค(ปราสาท)
บ้านหนองหว้า

ชื่อโรงเรียนคู่พัฒนา
โรงเรียนตชด.
(สังกัด สพฐ.)

บ้านพนมดิน
บ้านอาโพน
บ้านมะเมียง
บ้านขนาดมอญ
บ้านตาพราม
บ้านสะแร
บ้านตะเคียน
-

ชื่อโรงเรียน ตชด.ที่ต้องจัด
ครูไปช่วย
บ้านโคกแสลง
บ้านขําปะโต
พีระยานุเคราะห์2
บ้านตาตุม
บ้านตาแตรว
บ้านรุน
ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์
-

อําเภอ

จังหวัด

สังกัด

กลุ่มวิชา

พนมดงรัก
บัวเชด
ปราสาท
สังขะ
สังขะ
บัวเชด
กาบเชิง
-

สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
สุรินทร์
-

กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
กก.ตชด.21
-

ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
ปฐมวัย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

