
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบา้นพร้าวใน 
เรื่อง การรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

( งบประมาณอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ) 
************************** 

  ด้วยโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง 
การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี่ 

๑. ตำแหน่งท่ีรับสมัครครูอัตราจ้าง  
-    ปฏิบัติการสอนช้ันประถมศึกษาในสถานศึกษา  ควบคุมดูแลนักเรียน  ดูแลความประพฤติ

นักเรียน  สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน  รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
- วิชาเอกภาษาไทย  คณิตศาสตร์  อังกฤษ และวิทยาศาสตร์ จำนวน  ๑  อัตรา 
- อัตราเงินเดือน   ๑๕,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
- ระยะเวลาจ้างตั้งแต่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (ต่อสัญญาเป็นรายปี)  

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมคัรเขา้รับการคัดเลือก 
คุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๑. มีสัญชาติไทย เพศชาย หรอื เพศหญิง 
๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าย่ีสิบป ี
๓. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  

ไม่สมประกอบ  หรอืเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๕. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมอืงกรรมการพรรคการเมอืงหรือเจ้าที่ในพรรคการเมือง 
๖. ไม่เป็นผู้เคยรบัโทษจำคุก  โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เพราะกระทำความผิดทางอาญา    

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นทีร่ังเกียจของสงัคม 
๘. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 
//๓.  คุณสมบัติ....... 
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๓.  คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
ตำแหน่งครูผู้สอน 
- เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่  ก.ศ. หรือ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  

-  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรบัรองสทิธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
-  สามารถสอนระดับช้ันประถมศึกษาได้ทุกวิชา 

๔.  การรับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน หรือส่งใบ

สมัครพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่ wadbanprawnai@gmail.com ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๐ 
เมษายน ๒๕๖๕   

 
  ๕.   หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

  ๑.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑  นิ้ว  โดยถ่าย 
     ไม่เกิน  ๖  เดือน จำนวน  ๑  รูป 

 ๒.  สำเนาใบแสดงผลการศึกษาหนังสือรับรองคุณวุฒิหรือวุฒิบัตรที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ          
          การศึกษา  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 

 ๓.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  และสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๔ . ส ำเน าหลั กฐานอื่ น  ๆ   เช่น   ใบ สำคัญ การสม รส   (เฉพ าะผู้ ส มั คร เพศหญิ ง )                             
 ๕.  ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล  (ในกรณีที่ ช่ือ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)                       
       อย่างละ  ๑  ฉบับ 
 ๖.  ใบรับรองแพทย์ซึ่ งออกให้ ไม่ เกิน ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่ เป็นโรคที่ ต้องห้ าม                  
       ตามกฎ ก.พ.  ฉบับที่  ๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  มายื่นด้วย  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๗.  ใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
      หนังสือรับรองการผ่านงาน  (ถ้ามี) 
ท้ังนี้  เอกสารทุกฉบับ  ๑ - ๗  ต้องนำตัวจริงมาด้วยและให้สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัคร

เขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

 ๖.  เง่ือนไขในการรบัสมัคร 
  ผู้ สมัคร เข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง                       
ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรบัตำแหน่งตรงตามประกาศรบัสมัครจริง  และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วนในกรณี  ที่มีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผล
ทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น //๗.  หลักเกณฑ.์...... 
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๗.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก หลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา 

 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเพจโรงเรียนวัด
บ้านพร้าวใน 
 
 

 
      

 ๘. กำหนดวันคัดเลือก 
  วันจันทร์ ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียน

วัดบ้านพร้าวใน   

 ๙.   การประกาศรายชื่อผู้ท่ีผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามลำดับคะแนนสอบ          
ณ  โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน  และทางเพจโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน  ในวันที่  ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๕   

๑๐.  การจัดทำสัญญาจา้งผูผ้่านการคัดเลือก 
ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องมารายงานตัวและทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  พร้อมปฏิบัติ

หน้าที่ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป หากภายหลังตรวจสอบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ  จะมิได้รับการ
พิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                                                     

      

                                     (นางสุธิสา  แจ่มจักษุ) 
                                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน 
 

 

สมรรถนะ วิธีการประเมิน 
ความเหมาะสมกบัวิชาชีพ 

         -  ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 
         -  ประเมินความรู้ความสามารถในการ
สอนช้ันประถมศึกษา 

   

   - สอบสัมภาษณ์และดูแฟ้มผลงาน 
   - สอบภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้
ความสามารถในการสอนช้ันประถมศึกษา 
 


