
 
 
 

 
 
   

                  
                     

                                            
                    

              ประกาศโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

  
 

 
 
 

ด้วยโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  ต าบลพุแค   อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ   จังหวัดสระบุรี   
จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ 04009/1549 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2546 เรื่อง  การบริหารบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกดังต่อไปนี้ 
  วิชาเอกดนตรีสากล    จ านวน  1  อัตรา 
  วิชาเอกภาษาญี่ปุน่  จ านวน  1  อัตรา 

  ค่าจ้างเดือนละ  9,440  บาท 
ระยะเวลาการจ้าง  1  พฤษภาคม  2561  เป็นต้นไป   

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
1.  มีสัญชาติไทย 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย   
4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนความสามารถในการสอน 
เป็นอย่างด ี

5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 
6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้นแต่ 

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น 
ที่รังเกียจของสังคม 
  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. 2547 
  2. คุณวุฒิที่ใช้ส าหรับสอบแข่งขันต้องเป็นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรองและก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับ
ต าแหน่งข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  2. การรับสมัคร 
      2.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ฝ่ายธุรการ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
ตั้งแตว่ันที่  12 – 20  เมษายน  2561  ในวัน และเวลาราชการ 

    2.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
1)   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1.5 x 2 นิ้ว   

โดยถ่ายไม่เกิน1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน  2  รูป 
2) หนังสือแสดงผลการศึกษา เช่น ปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน  

(Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร พร้อมส าเนา   
จ านวน 1  ชุด โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร 
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ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น าหนังสือรับรอง 

คุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติปริญญาบัตร  
ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 

3)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
4)  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม 

กฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) 
   5)  หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
พร้อมส าเนาอย่างละ 1 ชุด 
   6)  หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 
   7)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วย 
  3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

1.   ทดสอบความสามารถเฉพาะวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์   
2.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรวันที่  24  เมษายน  2561 

  4. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
      จะด าเนินการทดสอบความสามารถเฉพาะวิชาเอก และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ 26 เมษายน 2561 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 
  5. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้อง
เป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

1) ได้คะแนนความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
2) ได้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
3) ได้คะแนนรวม ทั้งสองสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ 
  6. การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิและสาขาวิชาเอก    
โดยประกาศเรียงล าดับ  จากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดับจ าแนกตามคุณวุฒิ และสาขาวิชาเอกที่ผ่านการ
เลือกสรร  ภายในวันที่  30  เมษายน  2561  ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค     
  8.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว เพื่อท าสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศข้ึนบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการท าสัญญาจ้าง โดยให้เวลาผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงาน
ตัวภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศผล 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  

ผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค   
วันที่ 1 พฤษภาคม  2561  

ประกาศ  ณ  วันที่   4  เมษายน  พ.ศ. 2561 
 

                                                                                              
 

             (นายอิทธิเดช  คุลี)  
              ผู้อ านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 

 


