
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนวดัแสงสรรค์ 
เร่ือง   การรับสมัครบุคคลทัว่ไปเพือ่คัดเลอืกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอน  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
---------------------------------------- 

 ดว้ยโรงเรียนวดัแสงสรรค ์มีความตอ้งการรับสมคัรบุคคลทัว่ไปเพื่อจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติั
หน้าท่ีครูผูส้อน จ านวน  1  อัตรา จากงบประมาณเงินนอกงบประมาณ  อาศยัอ านาจตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี  1120/60    ลงวนัท่ี 24  กรกฎาคม  2560  เร่ือง  การมอบอ านาจเก่ียวกบั
ลูกจา้งชั่วคราว แนวทางการด าเนินงานและหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจา้งชั่วคราวท่ีจา้งจากเงินนอก
งบประมาณรายจ่าย สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2560 และหนงัสือส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ท่ี ศธ.04087/618 ลลงวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2562โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1.  ช่ือต าแหนงง  และรายละเอียดการจ้าง 
  1.1  ช่ือต าแหน่ง   ลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน วชิาเอก ภาษาไทย หรือ เอก
ประถมศึกษา  อตัราค่าจา้ง   15,000   บาท และสมทบค่าประกนัสังคม ร้อยละ 5  ระยะเวลาการจา้งตั้งแต่วนัท า
สัญญาจนถึงส้ินปีงบประมาณ 62  
      มีวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบติัเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งครูผูช่้วย และมีใบประกอบวชิาชีพครูหรือหลกัฐานท่ีใชแ้สดงในการประกอบวชิาชีพครูตามท่ี
คุรุสภาออกใหเ้พื่อปฏิบติัหนา้ท่ีสอน  

1.2  ขอบข่ายงานท่ีใหป้ฏิบติั 
     ปฏิบติัสายงานการสอน ประจ าชั้นประถมศึกษา มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการท า
หนา้ท่ีหลกัดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา 
วเิคราะห์ วิจยั  เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้  โดยเนน้ความส าคญัทั้งความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยม
ท่ีดีงาม  และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีมอบหมาย  
      1.3  คุณสมบติัทัว่ไปของลูกจา้งชัว่คราว 
    ลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยอนุโลม 
 



  1.4  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร  
   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกสามารถขอรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง
ไดท่ี้ หอ้งธุรการ โรงเรียนวดัแสงสรรค ์ในเวลาราชการ ระหวา่ง วนัท่ี 3 มิถุนายน  2562  ถึงวนัที ่7 มิถุนายน  
2562   ไมงเว้นวนัหยุดราชการ   
  1.5  เอกสารหลักฐานทีใ่ช้สมัคร 
   (1)  รูปถ่ายหนา้ตรง  ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด าขนาด  1.5 X 2 น้ิว   
ถ่ายคร้ังเดียวกนัไม่เกิน  6 เดือน จ านวน  3  รูป  (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลงัรูปดว้ย) 

(2)  ส าเนาวฒิุการศึกษาตรงกบัคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมคัร   จ  านวน  1  ฉบบั 
   (3)  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  จ  านวน  1  ฉบบั 
   (4)  ส าเนาทะเบียนบา้น  จ านวน  1  ฉบบั 
   (5)  ใบรับรองแพทย ์ ( ท่ีออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ เท่านั้น )  ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน  1  เดือน  
และแสดงวา่ไม่เป็นโรค ตอ้งหา้มตามกฎ  ก.พ. 
   (6)  หลกัฐานอ่ืน  ๆ  เช่น  ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือตวั  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  เป็นตน้  
พร้อมส าเนา  จ  านวน  1  ฉบบั  (กรณีท่ีช่ือตวั ช่ือสกุล  ในหลกัฐานท่ีใชใ้นการสมคัรไม่ตรงกนั) 
   (7) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ (เฉพาะครูอตัราจ้างรายเดือน) 
   (8) แบบประเมินผลการปฏิบติังานจากสถานศึกษาอ่ืน ( ถา้มี )     
 ทั้งน้ี หลกัฐานตามขอ้ (2) – (8) ใหน้ าตน้ฉบบัจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสาร 
ทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรเขียนค ารับรองส าเนาวา่ถูกตอ้งและลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย    
       (9)  เง่ือนไขในการรับสมคัร 
   ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือกเลือกจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองวา่  
เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้ง 
กรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น 
   ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ๆ  หรือวฒิุการศึกษา 
ไม่ตรงตามคุณวฒิุของต าแหน่งท่ีรับสมคัร  อนัมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมคัรตามประกาศรับสมคัรดงักล่าว   
ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น  
              1.6 วธีิการสรรหา/วันเวลา/สถานทีส่รรหา/หลักสูตรการสรรหา 
        โรงเรียนวดัแสงสรรค ์จะด าเนินการคดัเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ  
ในวนัท่ี 11 มิถุนายน  2562  ดงัน้ี 
 
 
 
 



วนั  เดือน  ปี/เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเตม็ 

11 มิถุนายน  2562  เวลา 9.00 น. 
เป็นตน้ไปจนกวา่จะเสร็จส้ิน 

- ความเหมาะสมกบัต าแหน่ง (โดย
การสอนและสัมภาษณ์)   
 

100 คะแนน 

 
 ส าหรับสถานท่ีคดัเลือก ณ โรงเรียนวดัแสงสรรค์  

 1.7  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลอืก 
   ผูส้มคัรตอ้งโดยใหผู้ส้มคัรทุกคนเตรียมตวัมาสอนใหค้ณะกรรมการดูเพื่อพิจารณาคดัเลือก 
คนละไมงน้อยกวงา 30 นาท ีในระดับช้ัน ป.2 การคดัเลือกของคณะกรรมการถือวา่ส้ินสุดผูส้มคัรจะมาเรียกร้อง
สิทธ์ิใดๆไม่ไดท้ั้งส้ิน  
 1.8  วนัประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนวดัแสงสรรค ์จะประกาศรายช่ือเฉพาะผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกตามคะแนนสูงสุดตาม 
ล าดบั ภายในวนัท่ี  12  มิถุนายน  2562  ณ  โรงเรียนวดัแสงสรรค ์ โดยจะเรียกผูส้อบไดล้ าดบัท่ี 1 มาท าสัญญา 
และจะข้ึนบญัชีล าดบัถดัไปไว ้1 ปีนบัแต่วนัประกาศเพื่อท่ีจะจา้งล าดบัถดัไป หากมีต าแหน่งครูอตัราจา้ง จาก
เงินนอกงบประมาณลาออกระหวา่งปี หรือเป็นต าแหน่งท่ีไดรั้บอนุมติัให้จา้งใหม่  
 8.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  โรงเรียนวดัแสงสรรค ์ จะเรียกผูส้อบไดต้ามล าดบั มาท าสัญญา ในวนัท่ี 14 มิถุนายน  2562  
เวลา 9.00 น. และสัญญาน้ีจะไม่มีขอ้ผกูพนัท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/
พนกังานราชการ/หรือขา้ราชการ 

ผูท่ี้ถูกเรียกตวัใหม้าท าสัญญาจา้ง ตอ้งมารายงานตวัเพื่อจดัท าสัญญาจา้ง ตามวนั/เวลา/ท่ี 
โรงเรียนก าหนด  ถา้พน้เวลาดงักล่าว จะถือวา่สละสิทธ์ิจะมาเรียกร้องส่ิงใดไม่ไดแ้ละโรงเรียนจะเรียกช่ือผู ้
ไดรั้บการคดัเลือกล าดบัถดัไปมาท าสัญญาแทน 
 
 

ประกาศ   ณ   วนัท่ี   27  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ. 2562 
 
  
                                                                     (นายอุดม  โพธิน าแสง ) 
                                                             ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัแสงสรรค ์
งานธุรการโรงเรียน 
โทร. 02-5331099 


