
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)  ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน  1  อัตรา  โดยใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณของ
โรงเรียนจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้ สอน ดังนั้น อาศัย
ความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ  04009/ 4562    ลงวันที่  
24 กรกฎาคม 2560  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  
28  กันยายน 2559 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรร
หาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560     จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 
          1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

จำนวน  1  อัตรา  (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,000 บาท/คน ) สาขาวิชาเอกปฐมวัย 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรี
สุขวิทยาคาร) ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม  256๓ ถึง 7 
ตุลาคม  256๓ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
      4.2  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
                4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
                4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
                4.7  ใบรับรองแพทย์    

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  ๘ ตุลาคม  256๓ เวลา ๐๙.00 น. ณ 
โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) ตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  และเพจ
โรงเรียนบ้านดอนช้าง -ศรีสุขวิทยาคาร-  
           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าทีค่รูผู้สอน  
โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนในตำแหนง่ท่ีรับสมัคร จะใช้วีธี
การคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) 

  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่ ๙ ตุลาคม 2563 และประกาศผลสอบภายในวันที่ ๑๒  ตุลาคม  2563 

 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับทีด่ีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

    10.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
        10.1 จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  



๑๒ ตุลาคม 256๓   เวลา ๐๙.00 น.  ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร)  สำหรับ
การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียก
ตัวมาทำสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  ๑๒  ตุลาคม - 31 มีนาคม 2563 ส่วนในปี
การศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด  ตามลำดับ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน   พ.ศ. 256๓ 
     
                               

 
                                                                                           
                                                                            (นายภมร  สุรพงษ์รัตน์) 
                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนช้าง (ศรีสุขวิทยาคาร) 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง
ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกปฐมวัย 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นายนางสาว)....................................................................................................................  
2. เกิดวันที.่.................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ป.ี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก.................................... ................................... 
    จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............  
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด
............................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หยา่ 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ................................ .............................. 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชือ่มารดา
...................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

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

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

 

 



 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. 
.................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. 
.................. 
 

 
 


