
 
 
 

 
 ประกาศส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 

…………………………………………………………………….. 

  ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน  10  อัตรา 

  อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 1120/2560 เรื่อง 
การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  ลงวันที่  24 กรกฎาคม พ.ศ.2560  และหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนที่สุด  ที่ ศธ 04009/ว 4562   ลงวันที่  24  กรกฎาคม 2560  
เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชื่อต ำแหน่ง กลุ่มงำน และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน   
1.1 ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่งครูผู้สอน  ครูรำยเดือนแก้ปัญหำ

สถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต จ ำนวน  4  อัตรำ  ได้แก่ 
 

ล ำดับที่ วุฒิ/กลุ่มวิชำ /ทำง/สำขำวิชำเอก จ ำนวน โรงเรียน 

1 ภาษาไทย 2 อัตรา โรงเรียนบ้านไร่ 
โรงเรียนบ้านหัวปาบ 

2 วิทยาศาสตร์ 1 อัตรา โรงเรียนวัดดอน 
3 ภาษาอังกฤษ 1 อัตรา โรงเรียนชุมชนบ้านโคกค่าย 

             ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ   

ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัต ิ
 ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน       

ด้วยวิธีที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเ พ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ค่ำตอบแทน 15,000 บำท/เดือน 
 ระยะเวลำกำรจ้ำง  ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง  

 1.2  ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน ต ำแหน่ง  พี่เลี้ยงเด็กพิกำร  จ ำนวน 6 อัตรำ  ได้แก่ 
  1) โรงเรียนชุมชนบ้านน้ าน้อย 
  2) โรงเรียนวัดดอน 
  3) โรงเรียนบ้านหนองปลิง 
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  4) โรงเรียนรักเมืองไทย 6 บ้านโตนงาช้าง (เผียนประชาอุปภัมภ์) 
  5) โรงเรียนวัดปรางแก้ว 
  6) โรงเรียนบ้านวังพา 
 
 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ 
  ปฏิบัติงานในการให้ความช่วยเหลือเด็กพิการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาส าหรับคนพิการ 
และสถานศึกษาที่จัดการเรียนรวม ให้บริการทางการศึกษาเบื้องต้นแก่คนพิการ และช่วยเหลือครูในการจัด
การศึกษา จัดการเรียนการสอน พัฒนาเด็กพิการตามค าแนะน าของครูประจ าการ รวมทั้งจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ       
ที่เป็นการพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบของครู และผู้บริหารสถานศึกษา และ
ปฏิบัติงานหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กพิการ  
   ค่ำตอบแทน   9,000  บำท/เดือน 
   ระยะเวลำกำรจ้ำง   ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง   
 

2. คณุสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก 
      2.1 คุณสมบตัิทั่วไป 
            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลทั่วไปที่มีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้  

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย 
3) ผ่านการเกณฑ์ทหารหรือเป็นผู้ที่ได้รับการยกเว้น 
4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ   

จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง 

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ  
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

8)  และต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

         2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง   
     2.2.1  ต ำแหน่งครูผู้สอน  ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครู     
ขั้นวิกฤต 
                 1)  เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่  
ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ      
มีสาขาวิชาเอกตรงตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
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                 2)  ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตามที่คุรุสภาก าหนดและยังไม่หมดอายุ 
   2.2.2  ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร  เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่  3   
  
   3. กำรรับสมัคร 
       3.1  วัน เวลำและสถำนที่รับสมัคร 
              ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่   
กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา  เขต 2  ระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน  
2561   (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
       3.2  หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        1)  ส าเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาและ
สาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ     
ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
        2)  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภำษำไทย) พร้อมฉบับจริง               
จ านวน  1 ฉบับ 
        3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
        4)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
        5)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5นิ้ว 
เป็นรูปถ่ำยครำวเดียวกัน ซึ่งถ่ำยไว้ไม่เกิน 6 เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
               6)  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
ตามที่คุรุสภาก าหนดและ ยังไม่หมดอายุ พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  
                  7)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) ซึ่งแสดง
ว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 ซึ่งแพทย์ออกให้มาแล้วไม่เกิน 1 เดือน   
จ านวน  1  ฉบับ 
        8)  หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 
หรือหนังสือรับรองบุคคล ทะเบียนสมรส ฯลฯ พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 

    ทั้งนี ้ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 

        
  4. เงื่อนไขในกำรรับสมัคร มีดังนี้ 
      ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้               
มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยตนเอง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
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  5. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ 
การคัดเลือก ภายในวันที่  28  มิถุนายน  2561  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
และทางเว็บไซต์  http://www.ska2.go.th 
 
  6. หลักสูตร วิธีกำรคัดเลือก 
      ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
   6.1  ต าแหน่งครูผู้สอน  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 
   1. ภาค ก สอบข้อเขียน        60  คะแนน  
   2. ภาค ข สอบสัมภาษณ์       40  คะแนน 
        รวม  100 คะแนน 
  6.2  ต าแหน่ง พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ใช้วิธีการประเมินโดยการสอบสัมภาษณ์   50 คะแนน   
       ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  
  
  7. วัน เวลำ และสถำนที่สรรหำ 
   

วัน/เวลำ วิธีกำรประเมิน คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันที่ 30 มิถุนำยน 2561 
     เวลำ 14.00 – 15.30 น. 

สอบข้อเขียน 
     - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา  
     - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชา 
หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
       

60 คะแนน 
 
 
 

สอบเฉพาะ  ต าแหน่ง 
ครูรายเดือนแก้ปัญหา
สถานศึกษาขาดแคลนครู
ขั้นวิกฤต 

วันที่ 1 กรกฎำคม 2561 
     เวลำ 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภำษณ์ 
     - ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาด
แคลนครูขั้นวิกฤต 
     - พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 
 

 
40  คะแนน 
 
50 คะแนน 

ส ำหรับต ำแหน่งต่อไปน้ี 
1) ครูรำยเดือนแก้ปัญหำ 
สถำนศึกษำขำดแคลนครู 
ขั้นวิกฤต 
2) พี่เลี้ยงเด็กพิกำร 

   

  หมำยเหตุ :  สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก     

   ทั้งนี้ มีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ   
 

  8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
      ผู้ได้รับการคัดเลือก ต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับผลการ
คัดเลือกจากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนน ภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

http://www.ska2.go.th/
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  9. กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือก ภายในวันที่  4 กรกฎาคม 2561  ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 และ
ทางเว็บไซต์  http://www.ska2.go.th 
 

  10. กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกให้มำรำยงำนตัว 
        10.1  การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งแรก ให้ถือว่าประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่าน           
การคัดเลือกเป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการจ้าง จ านวน   10  อัตรา ตามต าแหน่งกลุ่มงาน และรายละเอียด        
การจ้างตามประกาศรับสมัคร โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามจ านวนที่จะจัดจ้างของแต่ละต าแหน่ง  มารายงานตัว 
ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  ในวันที่  5 กรกฎาคม 2561  
เวลา 09.30 น. และส่งตัวไปปฏิบัติราชการในสถานศึกษา  ในวันที่  5  กรกฎาคม 2561   
        10.2  การข้ึนบัญชีและยกเลิกการข้ึนบัญชี 
                  10.2.1  ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ไม่เกิน  2  ปี  นับตั้งแต่วันประกาศ     
ขึ้นบัญชี 
        10.2.2  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี  เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังนี้ 
 

     (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
     (2)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
     (3)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
     (4)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบัญชี 
     (5)  มีการประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกัน 
ครัง้ใหม่แล้ว 
         10.3  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
       10.3.1  ให้ด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว           
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือกตามจ านวนต าแหน่งว่าง  ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับ     
การจ้างครั้งแรก ให้ใช้ประกาศผลการคัดเลือกและการขึ้นบัญชีเป็นการเรียกตัวมาท าสัญญาจ้าง ส าหรับการจ้าง
ในครั้งต่อไป  ให้มหีนังสือเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นรายบุคคล  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตาม 
ที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร  โดยให้เวลามารายงานตัวไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับตั้งแต่วัน
ประทับตราของไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 
        10.3.2   การจ้างตาม (10.3.1)  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่งลูกจ้างประจ า  หรือข้าราชการ  ในระหว่างปีงบประมาณ  หากปรากฏว่า                
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติที่ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง   
อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า 
 10.3.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ 
ส่วนราชการท้องถิ่น 
 
 
 

http://www.ska2.go.th/
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         10.4  กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  11  มิถุนายน  พ.ศ. 2561   
    

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             (นายปราโมทย์  ส่งสิงห์) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
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ปฏิทินกำรคัดเลือกลูกจ้ำงชั่วครำว  
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2   ลงวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 
   1. ประกาศรับสมัคร      11 มิถุนายน 2561 
   2. รับสมัคร       18 - 24 มิถุนายน 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
   3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ     ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 
   4. สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์     30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  
   5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 
   6. จัดท าสัญญาจ้าง      วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
 
หมำยเหตุ ปฏิทินนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

กลุ่มวิชำ หรือทำง หรือสำขำวิชำเอก  ที่รับสมัคร 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2   ลงวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 
 1. กลุ่มวิชำภำษำไทย ได้แก่ 
  1) ภาษาไทย 
  2) การสอนภาษาไทย 
  3) วิธีสอนภาษาไทย 
  4) ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  5) ภาษาไทยและการสื่อสาร 
 
 2. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ได้แก่ 
  1) วิทยาศาสตร์ 
  2) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  3) การสอนวิทยาศาสตร์ 
  4) วิทยาศาสตร์ – เคมี 
  5) วิทยาศาสตร์ – ชีววิทยา 
  6) วิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ 
  7) วิทยาศาสตร์ชีวภาพกายภาพ 
 
 3. กลุ่มวิชำภำษำอังกฤษ ได้แก่ 
  1) ภาษาอังกฤษ 
  2) การสอนภาษาอังกฤษ 
  3) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
  4) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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หลักสูตรกำรคัดเลือกลูกจำ้งชั่วครำว 
แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2   ลงวันที่ 11 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

 
1. ต ำแหน่งครูผู้สอน  ครูรำยเดือนแก้ปัญหำสถำนศึกษำขำดแคลนครูขั้นวิกฤต  
 ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ  ดังนี้ 
  - ภำค ก (ข้อเขียน)   60  คะแนน 
 

  ภำค ก (ข้อเขียน) ประกอบด้วย 
              1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู และความรู้ความสามารถ                
                             เกี่ยวกับวิชาการศึกษา         
               2) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
    
  - ภำค ข (กำรสัมภำษณ์)   40  คะแนน        รวม  100  คะแนน 
 

2. ต ำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิกำร จะใช้วิธีกำรสัมภำษณ์                 50  คะแนน  
 
 

กำรสัมภำษณ์ทั้ง 2 ต ำแหน่ง จะพิจำรณำจำกองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้  
 

     1) ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
     2) บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
     3) วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
     4) การมีปฏิภาณไหวพริบ 
     5) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์ 
 
 


