
 

 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านไชยราช 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูจ้างสอน 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 

.............................................. 
  ด้วย โรงเรียนบ้านไชยราช จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง 
ช่ัวคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน ของโรงเรียนบ้านไชยราช จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามความในค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน ของโรงเรียนบ้านไชยราช โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1. ต าแหน่งที่รับสมัคร  

  1.1 ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูจ้างสอน 

   - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป จ านวน 1 อัตรา 

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  

  2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

  2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี ้ 

  1) มีสัญชาติไทย  
  2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์  
  3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  4) ไม่เป็นผู้ท่ีด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น  
  5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามท่ีก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.    
  6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม  หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  
  7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา    
  8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
  9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  

2/10) ไม่เป็นผู้เคยรับ…  
 



-2- 
  10) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ ส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
  12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
  13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานใน หน่วยงาน
ของรัฐ 
   2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร  
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งและค่าตอบแทน  
          1) มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป)   
                    2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

         3) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (เอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครู) 
        -  ค่าตอบแทน 12,000.- บาท / เดือน 
                  4) ขอบข่ายงานท่ีปฏิบัติ 
   -  ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   -  จัดอบรมส่งเสริม และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

-   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน ามาพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
                               -  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากสถานศึกษา 
 3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
               โดยขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี ฝ่ายธุรการโรงเรียนบ้านไชยราช อ าเภอบางสะพานน้อย  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังแต่วันท่ี  4-6 ธันวาคม 2562 เวลา  08.30 - 15.30 น.   
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันรับสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  
  4.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่า 
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายใน 
วันรับสมัครวันสุดท้าย และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 
ฉบับ  
  4.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
  4.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 

4.5 หลักฐานอื่นๆ…  
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  4.5 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  
พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
  4.6 ใบรับรองแพทย์  
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือก  

หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 100 สอบสัมภาษณ์ 
รวมคะแนนท้ังส้ิน  100  
 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก ความเหมาะสมกับต าแหน่ง สอบสัมภาษณ์  รวมคะแนนท้ังส้ิน 100 
  7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านไชยราช จะคัดเลือกในวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 
    - สอบสัมภาษณ์       เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 8. เกณฑ์การตัดสิน  
 ผู้ท่ีจะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในข้อ 5 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 9. การประกาศผลการคัดเลือก  
 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ท่ี facebook  โรงเรียนบ้านไชยราช    

 10. การรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
 รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ หอ้งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยราช  ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
  ประกาศ ณ วันท่ี  4  ธันวาคม  พ.ศ. 25๖2 
 

          

                                                         
(นางสาวภาวิณี เสนาการ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยราช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทนิการด าเนนิการคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูจ้างสอน 

โรงเรียนบ้านไชยราช 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ์ เขต 1 

................................................................. 
 

วันท่ี  4-6 ธันวาคม 2562  -  ประกาศรับสมัคร  และรับสมัคร  

วันท่ี  11  ธันวาคม  2562  -  สอบสัมภาษณ์   

                                                 -  ประกาศผลการคัดเลือก 

                                    -  รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
 

  

ใบสมคัรเข้ารับการคดัเลอืกเป็นลกูจ้างช่ัวคราว   
ต าแหน่งครูจ้างสอน 
โรงเรียนบ้านไชยราช 

 

1. ช่ือ - สกุล……..………………………………………………………………………………… 
2. วนั - เดือน -  ปี เกิด………………………………….…….อาย…ุ………...ปี……….……เดือน 

สถานภาพ      โสด     สมรส    อ่ืนๆ .............................   
3. ที่อยูปั่จจุบนั…………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………….…………...……………………………..…………
รหสัไปรษณีย.์………………โทรศพัท…์….……….………….มือถือ………….….…………. 

4. ภูมิล าเนา  อ าเภอ.……………………..……….จงัหวดั …………………………..……………. 
5. วฒิุการศึกษา.……………………………..………………………..…………………………… 
6. ความสามารถพเิศษ.………………………………….…………………………………………. 

……………………………………………………….…………………………………………. 
7. ประสบการณ์การท างาน……………………………………………………..….……………… 

……………………………………………………….…………………………………………. 
8. หลกัฐานการสมคัร 
  ส าเนาปริญญาบตัร/หนงัสือรับรองคุณวฒิุ  หรือหนงัสือรับรองของสถานศึกษา  1  ฉบบั 
  ส าเนาทะเบียนบา้น  1  ฉบบั 
  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูส้มคัร (ยงัไม่หมดอาย)ุ  1  ฉบบั 
  ส าเนาใบประกอบวชิาชีพครู  1  ฉบบั 
  รูปถ่ายขนาด  1 น้ิว  จ  านวน  1  รูป 
  ใบรับรองแพทย ์ 1  ฉบบั 
  หลกัฐานอ่ืนๆ (ถา้มีโปรดระบุ) ………………………….……………………….……………… 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูมี้คุณสมบตัิตรงตามประกาศรับสมคัร และขอ้ความ 
ที่ขา้พเจา้แจง้ไวใ้นใบสมคัรน้ีถูกตอ้ง และเป็นความจริงทุกประการ  หากปรากฏวา่ขอ้ความใน 
ใบสมคัรไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบติัของขา้พเจา้ไม่ครบถว้น  ขา้พเจา้จะไม่เรียกร้องสิทธ์ิ 
ใด ๆ  ทั้งส้ิน 

ลงช่ือผูส้มคัร………………..……………….………… 
วนัที่………………….…….………….………………. 

 

รูปถ่ายขนาด 

๑ น้ิว  


