
 

 

ประกาศโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางช่ัวคราว 

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

 ----------------------- 

 ดวยโรงเรียนสลกบาตรวิทยา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เปดรับสมัครบุคคลเพ่ือ 
จัดจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนง ครูผูสอนภาษาอังกฤษ และครูผูสอนนาฏศิลป จํานวน 2 อัตรา ของโรงเรียน
สลกบาตรวิทยา สังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41    
 ฉะนั้ น  อาศัยอํานาจตามคําสั่ งสํ านั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาข้ัน พ้ืนฐาน  ท่ี  29/2546  สั่ ง ณ                    
วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546  และหรือคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี 44/2546 สั่ง ณ วันท่ี 8 
กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน เก่ียวกับลูกจางชั่วคราวสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2547 และคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน  โดยมี
รายละเอียดคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
1. ช่ือตําแหนง  กลุมงาน และรายละเอียดการจางงาน 

ช่ือตําแหนงครูผูสอน  

- อัตราวางจํานวน   1 อัตรา  คือ  วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

- อัตราวางจํานวน   1 อัตรา  คือ   วิชาเอกนาฏศิลป 

 - คาตอบแทน  9,140 บาท/เดือน   

- ระยะเวลาจาง เริ่มตั้งแตวันท่ี  1  พฤษภาคม 2563  และสิ้นสุดในวันท่ี  30  กันยายน  2563 

- กลุมงานบุคลากร    

- ขอบขายงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการทําหนาท่ีหลักดาน   

การจัดการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการท่ีหลากหลายมีการศึกษา วิเคราะห วิจัย     

เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม และจริยธรรม และคานิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงาน

ท่ีเก่ียวของ 

2.  คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรร  

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

1. มีสัญชาติไทย 

2. มีอายุไมต่ํากวา  18  ป 

3. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

4. ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจะไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ  

หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535               

5. ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 



6. ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ      

7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือหนวยงานอ่ืน ๆ ของรัฐ 

8. มีความสามารถทางดานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  

คุณวุฒิท่ีใชสําหรับการเลือกสรรตองเปนคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. กําหนดใหเปน

คุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

และตองเปนไปตามเง่ือนไขท่ีพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  กําหนด และตองมี

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

3. การรับสมัคร  

3.1.  วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร   ผูประสงคจะสมัคร ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง              

ท่ี โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  ระหวางวันท่ี   20  มีนาคม  2563   ถึง 29  มีนาคม  2563  เวลา 08.30-16.00 น.               

(เวนวันหยุดราชการ)      

3.2. หลักฐานท่ีตองย่ืนพรอมใบสมัคร 

    1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1× 1.5 นิ้ว  เปนรูปถายคราวเดียวกัน ซ่ึงถาย   

ไมเกิน  6  เดือน   จํานวน 3 รูป 

2. คุณวุฒิการศึกษา   

      - ปริญญาบัตร สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และระเบียนแสดงผลการเรียน  ท่ีแสดงวาเปนผูมีวุฒิ 

การศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร ฉบับจริง และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา   

และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปดรับสมัคร 

      - ปริญญาบัตร สาขาวิชาเอกนาฏศิลปหรือสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวาเปน

ผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงท่ีสมัคร ฉบับจริง เอกสาร เกียรติบัตรหรือผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถทางดาน

นาฏศิลป และสําเนาภาพถายจํานวน 1 ฉบับ  โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  และไดอนุมัติจากผูมีอํานาจภายในวันปด   

รับสมัคร 

 3. หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหัวหนาสถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติงานอยู 

     4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซ่ึงออกโดยคุรุสภา 
    5. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมสําเนาภาพถายจํานวนอยางละ 1 ฉบับ   ท้ังนี้  ใน

สําเนาภาพถายหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตองและลงชื่อกํากับดวย 

             6. ใบรับรองแพทยซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไมเกิน  1  เดือน 

             7. หลักฐานอ่ืน เชน  ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อตัว  ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐานในการสมัครไม

ตรงกัน)  พรอมสําเนาภาพถาย  อยางละ   1  ฉบับ 

 

 



3.3 เง่ือนไขในการรับสมัคร 

  ผูสมัครเขารับการเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง    ตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไป 

และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร 

พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ  

หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามวุฒิของตําแหนงท่ีสมัคร    เขารับการสรรหาและเลือกสรร  อันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิ

เขารับการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้

เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  จะเรียกรองสิทธิใด ๆ  ไมไดท้ังสิ้น 

4. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ   

 โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการเลือกสรร และกําหนดวันเวลา สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ

ภายในวันท่ี  30  มีนาคม  2563  ณ  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา 

5. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 

 โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  จะทําการสอบเลือกสรรในวันท่ี 1 เมษายน  2563  

ภาค ก เวลา 09.00 - 12.00 น. ดังนี้ 

-  ความรูทางดานวิชาเอก  

-  ความรูดานการศึกษาหรือวิชาชีพครู  

-  ความสามารถทางดานการสอน  

ภาค ข เวลา 13.00 - 16.00 น.  สอบสัมภาษณและความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ   (คะแนนเต็ม  

50  คะแนน) 

6. เกณฑการตัดสิน 

 ผูท่ีจะถือเปนผูผานการเลือกสรร  จะตองเปนผูท่ีไดคะแนนการสอบขอเขียนการสัมภาษณ  ผานแตละภาครวม

แลวไมต่ํากวารอยละ  50  โดยจะจัดลําดับท่ีเรียงจากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับในกรณีท่ีคะแนนรวมเทากัน

ทุกภาค  ใหดูคะแนนขอเขียน  ถาคะแนนขอเขียนเทากันใหใชวิธีจับฉลาก 

7. การประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและเลือกสรร 

   โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  จะประกาศรายชื่อผูผานการการเลือกสรรภาย  ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 

09.00 น.  ณ  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา  โดยข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาและเลือกสรร เปนเวลา 1 ป นับแตวันประกาศข้ึน

บัญชี 

8. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรใหมารายงานตัว 

1. การเรียกตัวผูผานการเลือกสรรในครั้งแรก  ใหถือวาประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรเปนการเรียกตัวผูมี

สิทธิไดรับการจาง จํานวน 2 อัตรา 

 - วิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน   1 อัตรา     

 - วิชาเอกนาฏศิลป จํานวน   1 อัตรา      

ผูท่ีผานการเลือกสรรในลําดับท่ี 1 ของแตละวิชาใหมารายงานตัว ณ โรงเรียนสลกบาตรวิทยา ในวันท่ี 1 พฤษภาคม  

2563 



 2. การเรียกตัวครั้งตอไปหากมีตําแหนงวาง โรงเรียนสลกบาตรวิทยา จะเรียกตัวเรียงลําดับท่ี โดยวิธีสงจดหมาย

ลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยูในใบสมัคร  กอนวันรายงานตัวไมนอยกวา  15  วัน 

9. การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรร  

 ผูผานการเลือกสรรในลําดับท่ี 1 จะตองมาทําสัญญาจาง  ณ  โรงเรียนสลกบาตรวิทยา   

ภายในวันท่ี 1  พฤษภาคม  2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  20  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 

(นางสาวณภาวดี  วันนู) 
ผูอํานวยการโรงเรียนสลกบาตรวิทยา 


	4. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ  ซึ่งออกโดยคุรุสภา

