
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดทองเลื่อน 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน  

……………………………… 

 ด วย โรง เรี ยน วัดทอง เล่ือน  สั งกั ด สํานั ก งาน เขตพื้ น ท่ี ก าร ศึกษ าประถม ศึกษาอ างทอ ง  

มีความประสงครับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราว ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน จํานวน 1 อัตรา  

อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ท่ี ศธ 04009/3876 ลงวันท่ี 

15 มีนาคม พ.ศ.2547 และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว 

เกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล (ลูกจางช่ัวคราว) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.

2547 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปนลูกจางช่ัวคราวปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนโดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 

ช่ือตําแหนง ลูกจางช่ัวคราว(ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน) 

ขอบขายงานท่ีปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับหนาท่ี

หลักดานการจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา 

วิเคราะห วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู คุณธรรม และจริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานอื่นๆ

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

อัตรา  จํานวน 1 ตําแหนง 

คาตอบแทน 5,000 บาท/เดือน 

สิทธิประโยชน สิทธิในการนับเวลาปฏิบัติงาน เพื่อใชในการสอบครูผูชวย กรณีพิเศษ 

ระยะเวลาจาง 6 เดือน 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงของผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมตํ่ากวา 20 ป และไมเกิน 60 ป 

(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

(4) ไมเปนผูมีรางกานทุพพลภาพไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535  

และไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีงามจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 

(5)ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 

(6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(7)ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
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 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

 (1) มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร หรือภาษาอังกฤษ  

หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ี ก.ค.ศ.กําหนด เปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงและสามารถ 

ใชงานคอมพิวเตอรเบ้ืองตนได 

 (2)มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี 

คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษา 

3. การรับสมัคร 

  3.1 วัน เวลา สถานท่ีรับสมัคร ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง 

ณ หองธุรการโรงเรียนวัดทองเล่ือน อําเภอแสวงหาจังหวัดอางทอง ระหวางวัน ท่ี 3 – 10 ธันวาคม 

พ.ศ.2562 เวลา 08.30-16.30 น.(ไมเวนวันหยุดราชการ และโปรดแตงกายสุภาพ) 

  3.2 หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 

 (1)รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1x1.5 นิ้ว เปนรูปถายคราว

เดียวกัน ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป 

 (2) คุณวุฒิทางการศึกษา เชน ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ

ทางการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ โดยผูสมัครตองสําเร็จ

การศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร 

 (3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ี 

คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาท่ีสอนในสถานศึกษา ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ 

 (4) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวน1 ฉบับ  

 (5)หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ท่ีมีผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ พรอมประทับตราหนวยงานจํานวน

1 ฉบับ (กรณีมีประสบการณการทํางาน) 

 (6) หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส ฉบับจริง พรอมสําเนา

ภาพถายอยางละ 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาภาพถายทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงช่ือกํากับดวย 

  3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

 (1)การสมัครคัดเลือกตามประกาศนี้ถือวาผูสมัครคัดเลือกเปนผูลงลายมือช่ือสมัครและรับรองวา

ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครถูกตอง และเปนความจริงทุกประการหากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลหรือแนบ

เอกสารหลักฐานอันเปนเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน 

 (2) ผูสมัครคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติ

ท่ัวไป ไมมีลักษณะตองหาม และมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกโดย

ผูสมัครคัดเลือกตองกรอกรายละเอียดตางๆ ในใบสมัครใหถูกตองครบถวน ตรงตามความเปนจริง ในกรณีท่ีมี 
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ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผูสมัครคัดเลือก หรือตรวจพบวาเอกสารและหรือหลักฐานคุณวุฒิซึ่งผูสมัคร

คัดเลือกนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครคัดเลือก ใหถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปน 

ผูขาดคุณสมบัติในการสมัครคัดเลือกในครั้งนี้โดยใหถือเปนโมฆะสําหรับผูนั้นต้ังแตตน 

4.การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดทองเล่ือน จะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก และกําหนดวันเวลา สถานท่ีในการ

คัดเลือกภายในวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2562  

5. หลักเกณฑและวิธีคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดทองเล่ือน จะทําการคัดเลือกในวันท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดทองเล่ือน 

ดังนี้ 

  (1)ภาค ก ความรู ความสามารถเฉพาะตําแหนงโดยการสอบขอเขียน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2)  

พ.ศ. 2545และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

- หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และฉบับปรังปรุง พ.ศ. 2560 

- ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

- ความรูทางดานภาษาไทย 

- ความรูทางดานการคิดคํานวณ 

- ความรูทางดานการศึกษาและวิชาชีพคร ู

- ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

(2)ภาค ข ความเหมาะสมกับตําแหนง โดยการสอบสัมภาษณ(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

- บุคลิกภาพ ทวงทีวาจา 

- ประวัติการศึกษา 

- ภาวะผูนําและการตัดสินใจ 

- ผลงานและประสบการณการทํางาน 

- เจตคติและอุดมการณ 

(3)ภาค ค ความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยการสาธิตการสอน(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

- การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู 

- ข้ันตอนการจัดการเรียนรู 

- ส่ือการสอน 

- ภาระงานหรือช้ินงาน 

- การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู 
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6. เกณฑการตัดสิน 

 ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการคัดเลือก จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนภาค ก ความรู ความสามารถเฉพาะ

ตําแหน งภ าค ข ความ เหมาะสมกับ ตําแหน ง และ ภาค ค ความสามารถในการจัดการเรียน รู 

ผานแตละภาคไมตํ่ากวารอยละ 60 โดยจะจัดลําดับท่ีเรียงจากผูไดคะแนนสูงสุดลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ี

คะแนนรวมเทากันทุกภาค ใหดูคะแนนภาค ก ถาคะแนนภาค ก เทากันใหดูผูท่ีไดรับหมายเลขประจําตัวสอบ

กอนอยูในลําดับท่ีสูงกวา 

7. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

 โรงเรียนวัดทองเล่ือน จะประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือกภายในวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 

ณ โรงเรียน วัดทองเล่ือน อําเภอแสวงหา จังหวัดอางทอง โดยข้ึนบัญชีผูผานการคัดเลือก เปนเวลา 1 ป  

นับแตวันประกาศข้ึนบัญชี 

8. การจัดทําทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก 

 8.1 ผู ผ านการคัด เลือก ใน ลําดับ ท่ี  1  จะต อ งมาทํ าสัญ ญ าจ าง ณ  โรง เรียน วัดทอง เล่ือน 

ในวันจันทร ท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. 

 8.2 ผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผูนั้นมีกรณีในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

     8.2.1 ไดรับการทําสัญญาจางไปแลว 

      8.2.2 ขอสละสิทธิ์การทําสัญญาจาง 

     8.2.3 ไมมารายงานตัวเพื่อทําสัญญาจางตามกําหนด 

      8.2.4 ไมอาจรับการทําสัญญาจางตามท่ีกําหนดได 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี  25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

 

 

 

(นายภูชิต  ชางพันธุ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดทองเล่ือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเปนลูกจางช่ัวคราว 

โรงเรียนวัดทองเลื่อน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอางทอง 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 25 พฤศจิกายน –2 ธันวาคม พ.ศ.2562  

2 รับสมัคร 3 – 10 ธันวาคม พ.ศ.2562  

3 ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 11 ธันวาคม พ.ศ.2562  

4 สอบภาค ก, ข และ ค 12 ธันวาคม พ.ศ.2562  

5 ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 

รายงานตัวและทําสัญญาจาง 

14 ธันวาคม พ.ศ.2562  

 

 

  

 

 

 

 

 

 


