
 

ประกาศโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

***************** 

 ด้วย  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต าบลธงชัย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัด
เพชรบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา  โดยด าเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2560 (แนบท้ายหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุด  
ที่  ศธ  04009/ว 4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2560) และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
     (อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,000  โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%) 
      1.1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จ านวน     1 อัตรา 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      2.1 เป็นผู้มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 
      2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
     ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 
      2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
    ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
      2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
      2.5  อายุไม่เกิน  35  ปีบริบูรณ์ 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
เลขที่  281  หมู่ที่  2  ต าบลธงชัย  อ าเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  ตั้งแต่วันที่  14  ธันวาคม  
2561  ถึงวันที ่ 20  ธันวาคม  2561  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
      4.1  บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ       

 4.2  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
      4.3  ปริญญาบัตร  หรือ  วุฒิบัตร  ฉบับจริง  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ฉบับ   

     4.4  ระเบียนแสดงผลการเรียน (ฉบับภาษาไทย) ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
      4.5  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ไม่หมดอายุ  ฉบับจริง   

  ซึ่งออกโดยเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้น  พร้อมส าเนา   จ านวน  1  ฉบับ 
       4.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จ านวน  1  ฉบับ 
      4.7  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ใส่ชุดสุภาพ 

  ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน  ขนาด  1  นิ้ว      จ านวน  1  รูป 
      4.8  ใบรับรองแพทย์โดยโรงพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน  1  ฉบับ 
    และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม  ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2553  ดังนี้ 
    (1)  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ 
    (2)  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (3)  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    (4)  โรคพิษสุราเรื้อรัง 
    (5)  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรค 
          ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี  ก.พ. ก าหนด 

 5.  วัน เวลา และสถานที่ด าเนินการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ยจะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนตามสาขาวิชาและสอบสัมภาษณ์   
ในวันที่  21  ธันวาคม  2561  เวลา 12.30 น. ณ  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย  
      5.1  สอบปฏิบัติการสอน (30 นาที)  และสอบสัมภาษณ์  
   -  เตรียมแผนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จ านวน  1  เรื่อง (5 ชุด) 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
      จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดตามล าดับลงมา  
ภายในวันที่  21  ธันวาคม  2561  ทางเว็บไซต์ http://www.wdk.ac.th โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ  ณ  วันที่  13  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
  
  
 
               (นายวีระ  ใจแสน) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 


