
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสะพานที่ 3 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 

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

ด้วยโรงเรียนสะพานที่ 3 ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จ านวน 
1 อัตรา         

อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕47 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่      
๘ กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕47 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างและรายละเอียดการจ้าง  

     ๑.๑ ครูผู้สอนวิชาเอก ปฐมวัย จ านวน ๑ อัตรา (ตามรายละเอียดกลุ่มวิชาแนบท้ายประกาศ) 
           1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,๐๐๐ บาท 

     1.3 ระยะเวลาการจ้าง 17 สิงหาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563  
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

     ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    1. มีสัญชาติไทย 
     2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ ์  
     3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

        4. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      5. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง 
      6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        

     7. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
     8. ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ

ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้    
 
 
 



 
 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ที่โรงเรียนสะพานที่ 3          

ต าบลอรัญญิก  อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 3 – 11 สิงหาคม ๒๕๖3 ในวันและเวลาราชการ 
(08.30น. – 16.30น) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.sapanteesam.com    

๔ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จ านวน ๑ ฉบับ 
    ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 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 พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑ ฉบับ  

    ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
๕. การยื่นใบสมัคร 
    ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือ

บรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
    ๕.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

    ๕.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร 

    ๕.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสะพานที่ 3  

และ http://www.sapanteesam.com 
๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ เพ่ือประเมิน

คุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
    โรงเรียนสะพานที่ 3 จะท าการสอบคัดเลือกในวันที่ 14  สิงหาคม ๒๕๖3 ณ โรงเรียนสะพานที่ 3 ตาม

ก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ หมายเหตุ 

วันที่ 14 สิงหาคม ๒๕๖3   

    เวลา 08.3๐ น. -  ๑2.0๐ น. - สอบปฏิบัติการสอน  

   เวลา 13.00 น. - 16.30 น. - สอบสัมภาษณ์  
 
 
 

http://www.sapanteesam.com/


 
 

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คัดเลือก

ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับให้ผู้ที่ไดส้มัครสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  

    ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๙.๑ ที่โรงเรียนสะพานที่ 3 และ
http://www.sapanteesam.com โดยเรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงลงมา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๖3 
ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนั้น 

    (๑) ผู้นั้นไดร้ับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
    (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

 ๑๐.๑ ก าหนดเวลารายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานครูผู้สอนครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท า
สัญญาจ้าง อัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ         
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ  ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
 ๑๐.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 

                ประกาศ  ณ  วันที่  29  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3                                                                

                                                       

                                                           (นายวงศกร  บุญคง) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนสะพานที่ 3 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีรายละเอียดต าแหน่งคุณวุฒิในกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนสะพานที่ 3 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563) 

 
 

ต าแหน่ง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา จ านวนอัตรา หมายเหตุ 
ครูอัตราจ้าง 1. ปฐมวัย 1  

 2. อนุบาล   
 3. การปฐมวัย   
 4. การอนุบาล   
 5. อนุบาลศึกษา   
 6. ปฐมวัยศึกษา   
 7. การสอนปฐมวัย   
 8. การศึกษาปฐมวัย   
 9. การศึกษาอนุบาล   
 10. การปฐมวัยศึกษา   
 11. การอนุบาลศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนสะพานที่ 3  ลงวันที ่ 29  กรกฎาคม  2563 
................................................................................ 

 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ วัน เดือน ปี 
ประกาศรับสมัคร ๒9  กรกฎาคม  ๒563 
รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ ๐8.3๐ น. – ๑๖.3๐ น.) 3 – 11  สิงหาคม ๒๕63 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 13  สิงหาคม  ๒๕63 
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   14  สิงหาคม  ๒๕63 
ประกาศผลการคัดเลือก 15  สิงหาคม ๒๕63  
รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 17  สิงหาคม ๒๕63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เลขประจ าตัวสอบ............................   

 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ปฐมวัย 
โรงเรียนสะพานที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 

*************************- 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)........................................................................................ .................................. 
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี........... เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก...................................... ......................................... 
    จากสถาบันการศึกษา .............................................................เมื่อวันที่...........เดือน............................พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... .................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่.........ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด........................   
    รหัสไปรษณีย์................................................โทร...................................................................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส       
8. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน     ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 
 

 บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
 
 

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

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................  
 

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

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว 


