
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดนางเล่ว  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในต าแหน่งโครงการครูอัตราจ้าง วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

-------------------------------- 
 ด้วย โรงเรียนวัดนางเล่ว อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษา 
อ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนมาก             
ที่ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗        
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑ ต าแหน่ง  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา  

๑.๑ ครูปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป    จ านวน ๑  อัตรา อัตราเงินเดือน ๗,๐๐๐บาท 
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และจะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน 
ทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร ทาง
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมี ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู  

๒.๔ คุณสมบัติทั่วไป 
๒.๔.๑ สัญชาติไทย 
๒.๔.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี  
๒.๔.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง 

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
๓.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
๓.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล  การศึกษา 

(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๓ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  



๓.๕ ส าเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
๓.๖ ใบรับรองแพทย์  
๓.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๘ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและ          
ยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดนางเล่ว  อ าเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่  ๔-๕  มิถุนายน    
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ 

ครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท่ีรับสมัคร  

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก  โรงเรียนวัดนางเล่ว จะด าเนินการสอบสอน และสอบสัมภาษณ์              
ในวันที่  ๘ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนวัดนางเล่ว  

๗. วิธีการคัดเลือก ทดลองสอน / ทดสอบการใช้โปรแกรมที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและ           
การน าเสนอผลงาน เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เตรียมข้อมูลผลงานของตนเอง เพ่ือจัดท าการน าเสนอ เพ่ือพิจารณา 
ประกอบการคัดเลือก 

๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  โรงเรียนวัดนางเล่ว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน          
การคัดเลือกใน วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดนางเล่ว โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว 

๙. การท าสัญญาจ้างส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว        
ณ โรงเรียนวัดนางเล่ว ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๒๙  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 (นางสาวรัชดา  ทองสุข)  
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนางเล่ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดนางเล่ว ลงวันที่ ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๖๓ ) 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วันเดือนปี หมายเหตุ 
๑.  ประกาศรับสมัคร ๒๙ พฤษภาคม -๓ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๒.  รับสมัคร ๔ มิถุนายน -๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๓.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๔.  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๕.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๖.  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  
๗.  จัดส่งสัญญาจ้างให้สพป.อ่างทอง ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การสอบสัมภาษณ์ 
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

………………………………. 
 

 
ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจาณา 

๑ ประวัติส่วนตัว,ประวัติการศึกษา   ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร
เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา 

๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ๑๐ คะแนน กิริยามารยาท ลักษณะท่าทาง การวางตัว   ,
การแต่งกาย) 

๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจาการตอบค าถามและการสื่อสาร 
๔ การมีปฏิภาณไหวพริบ ,ปฏิสัมพันธ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถามโดย

มีหลักคิดและวิธีแก้ปัญหาเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่
ยอมรับได้ 

๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ที่มีต่อ
วิชาชีพครู ประสบการณ์การสอน 

๖  ประสบการณ์การสอน ๑๐ คะแนน พิจารณาจากเคยฝึกงานกับโรงเรียนวัดนางเล่ว 
๗ ทดสอบการสอน 40 คะแนน - การจัดเตรียมแผน 

- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- สื่อที่ใช้ 
- การประเมินผล 

 รวม 100คะแนน  

 
 
 

 

 


