
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย โรงเรียนวัดบ้านใหม่  หมู่ ๑  ต าบลวัดพริก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๑   มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือก บุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ 
ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙ และ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐   จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
จ านวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๐๐๐  บาท  (-เจ็ดพันบาทถ้วน-)  

- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน  ๑ อัตรา 
.     ระยะเวลาการจ้าง ๑ ปีการศึกษา ( ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๒) ยกเว้นเดือน ต.ค. ๒๕๖๑

และเดือน เม.ย. ๒๕๖๒ 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     ๒.๒  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้อง
น าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
  ๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 
 
 
 



 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดบ้านใหม่  
หมู่ ๑ ต าบลวัดพริก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ตั้งแต่วันที่  ๘ – ๑๔  พฤษภาคม ๒๕๖๑   
เวลา  ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

          พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ป้าย
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ต าบลวัดพริก  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ 
แฟ้มผลงาน 

๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดบ้านใหม่   จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์และแฟ้มผลงาน   ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. 
๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้
วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยไม่ขึ้นบัญชี   
 
 



 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๑ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และเรียกบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

        ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
 

 
                                                              (นางชฎารัตน์   โมสกุล) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านใหม่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



           เลขประจ าตัวสอบ................. 
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอน 

 โรงเรียนวัดบ้านใหม่  ต าบลวัดพริก   อ าเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต  ๑ 

………………………………………….. 

   เขียนที…่…………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

๑. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
๒. เกิดวันที่...............เดือน............................พ.ศ....................อายุ.............ปี ..............เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา...................................................................วิชาเอก....................................... ....................... 

 จาก.........................................................................เมื่อวันที่.................เดื อน.................พ.ศ....................... 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... .................... 
๕. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่........ต าบล.........................อ าเภอ........................จังหวดั........................

รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................ 
๖. สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
๗. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.........................................................  
๘. ชื่อบิดา........................................................................ชื่อมารดา.................................... .............................. 
๙. แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

(    )   ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา          (    )   ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
(    )   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน ๑ เดือน   
 (   )   ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู                   (    )    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)          
(    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถ่ายไม่  ๖ เดือน 
          และเป็นการถ่ายในครั้งเดียวกัน   จ านวน  ๒  รูป 
(   )   อ่ืนๆโปรดระบุ................................................................................................................ .......  
 ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน  โดยได้
ศึกษารายละเอียดตามประกาศของโรงเรียนบ้านน้ าตากแล้วและขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งไว้ในสมัคร ข้าพเจ้า
ได้ตรวจเอกสารหลักฐานถูกต้องและเป็นจริงทุกประการเรียบร้อยแล้ว หากไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่
เรียกร้องสิทธิใดๆทั้งสิ้น 

 

         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
                 (...................................................) 
         วันที่...........เดือน........................พ.ศ................ 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
 (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ      
                   (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่รับผู้สมัคร 
                       (..................................................) 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 (    )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร (    )  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก..................... 

   (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
                       (..................................................) 
                  วันที่........ เดือน.........................พ.ศ...................... 

รูปถ่าย
ขนาด ๑ x 
๑.๕  น้ิว 


