
 
 
 

       

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยใต้ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

……………………………………………………………………..……....................…………..……………. 
 

 ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยใต้  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว               
รายเดือน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกดังกล่าว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา โรงเรียนบ้านห้วยใต้  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้   
 

 ๑. ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก 
 ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
 ครูผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา                                 
                อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,๐๐๐ บาท  
  

 ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการ                                
 ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒) จัดอบรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๓) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 ๔) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 ๒.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
 ๑) มีสัญชาติไทย 
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๕) ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกฎ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด                       
                   ที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน                    
      หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรากระท าผิดวินัย 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือหน่วยงานของรัฐ 
 
 
 
 



 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๑) มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
 ๒) มีความรู้ความสามารถในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์                     
 ๓) มีบุคลิกภาพดี สุภาพ เรียบร้อย พูดจาไพเราะ อ่อนหวาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 ๔) เป็นผู้มเีจตคติที่ดีต่อเด็กและวิชาชีพครู 
 5) มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
 

 ๔.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร
ประกอบการพิจารณาด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านห้วยใต้   ตั้งแต่วันที่  ๒2 - ๒6 กรกฎาคม  ๒๕62                   
เวลา ๐8.30 - ๑5.0๐ น.  
 

 ๕.  เงื่อนไขการจ้าง 
 1) ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดตามสัญญาจ้าง (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) และจะมีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณาการต่อสัญญาจ้างเป็นคราวๆไป คราวละ ๑ ปี ต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณ                
ที่ได้รับการจัดสรรด้วย 
 2) ในการจ้างถือเป็นการจ้างอัตราลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีการปรับค่าจ้าง ไม่มีข้อผูกพันการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการครู สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติห้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมารการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
 

 ๖.  เอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑  ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง
วันปิดรับสมัคร และถ่ายในคราวเดียวกัน จ านวน 3 รูป  
 ๒) ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่ง    
ที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย จ านวน 
๑ ฉบับ  
 ๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๔) ส าเนาเอกสารหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุลใน
เอกสารการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ 
 ๕) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
 ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครน าเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองส าเนา
ถูกต้อง ลงชื่อและวันที่ก ากับทุกฉบับ 
 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 โ ร ง เ รี ยนบ้ านห้ ว ย ใต้   จะประกาศรายชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บการสอบคั ด เ ลื อก  ในวั นที่                               
27 กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ และ
facebookโรงเรียนบ้านห้วยใต้ 
 
 
 
 
 
 



 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการทดสอบ ดังนี้ 
 

คุณลักษณะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
- สอบสัมภาษณ์  
- สอบปฏิบัติการสอน และให้น าแผนการ 
  สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์มาด้วย 

50 
50 

สอบสัมภาษณ์และสอบ
ปฏิบัติการสอน 

รวมคะแนนทั้งสิ้น ๑๐๐  
 
 

 ๙.  ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ทดสอบความรู้ความสามารถ 
 ผู้สมัครที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ในวันที่ 31 
กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนบ้านห้วยใต้  เวลา 10.๐๐ น. เป็นต้นไป  
 

 ๑๐.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน     
เกินร้อยละ ๘๐  
 

 ๑๑.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านห้วยใต้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่  31  กรกฎาคม  ๒๕๖๒                     
ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านห้วยใต้ และfacebookโรงเรียนบ้านห้วยใต้ โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนรวมทุก
ด้านจากมากไปหาน้อยตามล าดับ ในกรณีที่ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนความ
เหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ได้
คะแนนความรู้ความสามารถท่ัวไปมากกว่าเป็นผู้ได้ล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถทั่วไปยังเท่ากัน
อีก ให้ผู้ที่สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกก่อนเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 โรงเรียนบ้านห้วยใต้  ให้ผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครู อัตราจ้าง                  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ อัตรา เข้าท าสัญญาจ้างกับโรงเรียน พร้อมรับทราบขอบข่ายการปฏิบัติหน้าที่ 
รายละเอียดอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่  ในวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕๖๒  
  

  ประกาศ  ณ วันที่ 18 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                                           
 
 
 

(นางนาตยา  เกตุวงศ์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยใต้ 

 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านห้วยใต้ 

---------------------------------------- 
 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
7. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

8. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                  
 อ่ืน ๆ  ..................................................................................................  

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ 
         ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………..……………….. 
                  (………………………………………………) 
         วันที่ ……………………………………………….………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

          ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
 
           ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

 

     
1.5 นิ้ว 

 

เลขประจ าตัวสอบ............... 


