
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสิงห์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนา 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 
--------------------------------------------- 

 

 ด้วยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕  ได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยได้ก าหนดให้โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่มีผล    การทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานต่ ากว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาจ านวน  ๓๐ โรงเรียน  
ด าเนินการจ้างวิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนละ     
๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๒ เดือน (เริ่มจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๐)  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท โดยเป็นการจ้างวิทยากรภูมิปัญญาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /สังคมศึกษา ตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนที่จะพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐานให้สูงขึ้น 

 เพ่ือให้การด าเนินการตามโครงการดังกล่าว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โรงเรียนวัดสิงห์ 
จึงมีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัคร 
  ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ประจ าโรงเรียนวัดสิงห์  อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๒) 
 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.๑ เป็นบุคคลทั่วไปมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๒ มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาวิชาอย่างใดอย่างหนึ่งทางคณิตศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /สังคมศึกษา  หรือสาขาวิชาอ่ืน  ที่มีความช านาญหรือ
ประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /  สังคมศึกษา จนเป็น
ที่ยอมรับและเชื่อถือ 
  ๒.๓ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่การสอน 
  ๒.๔ ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลาตามที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการได ้
 ๓. อัตราค่าจ้าง   
  อัตราค่าจ้าง  ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน  (ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึง
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐) 
 ๔. การรับสมัคร 
  ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร
และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนวัดสิงห์ อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท   
โทรศัพท ์056 - 461603 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕   
ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 12  กรกฎาคม 2560 (ไม่น้อยกว่าห้าวันท าการ) ในเวลาราชการ 
  ๔.๒ เอกสารหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร 
   ๔.๒.๑ บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน ๑ ฉบับ 
   ๔.๒.๒ ทะเบียนบ้าน  พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๓ ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๔ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ 
/ ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย /สังคมศึกษา พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  ๑  ฉบับ  หรือกรณีที่ไม่ได้จบ
การศึกษาทางสาขาวิชาดังกล่าวให้แสดงหลักฐานอ่ืนที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้มีความช านาญหรือประสบการณ์
ในการสอนคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาอังกฤษ / ภาษาไทย / สังคมศึกษา จนเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ 
   ๔.๒.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป 
   ๔.๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง  
ไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๔.๒.๖ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และทะเบียนสมรส (ถ้า
มี) พร้อมส าเนาภาพถ่าย  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 
 
 
 
 
 



(๓) 
 

  ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสิงห์  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกใน  วันที่ 13  กรกฎาคม 
2560 (ระบุสถานที่ประกาศ) ห้องโสตทัศนศึกษา  

  ๖. วิธีการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสิงห์  จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 
2560 (ระบุสถานที่) ห้องโสตทัศนศึกษา 

  ๗. เกณฑ์การคัดเลือก 
      ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนการสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐  โดยเรียงล าดับ
ที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย  หากผู้เข้ารับการคัดเลือกได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครล าดับที่
ก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

  ๘. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสิงห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 (ระบุสถานที่) ห้องโสตทัศนศึกษา 

  ๙. การจ้างและการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
      โรงเรียนวัดสิงห์ จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
วิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  4  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
(ลงชื่อ) 
    (นางวสุกานต์  ธีรภัทกร) 
      ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสิงห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

เพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

 

๑. ชื่อ – ชื่อสกุล..............................................................................................................อายุ.........................ปี 
 เกิดวันที่............เดือน............................พ.ศ...............เลขประจ าตัวประชาชน.............................................. 
 วุฒิ.................................................สาขาวิชาเอก.......................................................................................... 
 (.....) มีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนสาขาวิชา.......................................................................................  
 (.....) ไม่มีประสบการณ์ในการสอน 
๒. ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................................................... .............................. 
 หมายเลขโทรศัพท์.............................................................................................................. ........................... 
๓. ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่วิทยากรภูมิปัญญา 
    เพ่ือพัฒนาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว   
 ตามโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทั้งนี้  ได้แนบเอกสารการสมัครประกอบ  ได้แก่ 
 (.....)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน ๑ ฉบับ     
 (.....)  ส าเนาทะเบยีนบ้าน    จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (.....)  ส าเนาปรญิญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิ   จ านวน ๑ ฉบับ   
 (.....)  ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (.....)  หลักฐานอื่นที่แสดงว่าเป็นผูม้ีความช านาญหรือหรือประสบการณ์ในการสอนสาขาวิชา..............  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (......) ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้มสีุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
  ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 (......) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ ระบุ......................................................  จ านวน  ..........  ฉบับ 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้สมัคร 
(.............................................................) 

............../................../............... 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่ :  ไดต้รวจสอบแล้ว      (.......)  เอกสารครบถ้วน 
                                                    (.......)  มีคุณสมบัติเข้ารว่มโครงการได ้
                                                    (.......)  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก........................................................... 

         ลงช่ือ...........................................................ผูต้รวจคณุสมบัติ 
(.................................................) 

............/............../........... 
 

 

เลขท่ี................................................ 
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