
  
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านสุขส าราญ 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน ต าแหน่งครูจ้างสอน 
.............................................. 

  ด้วย โรงเรียนบ้านสุขส าราญ จะด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมารายเดือน 
ต าแหน่งครูจ้างสอน ของโรงเรียนบ้านสุขส าราญ จ านวน 1 อัตรา อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546  จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมา
รายเดือน ต าแหน่งครูจ้างสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 1. ต ำแหน่งท่ีรับสมัคร  
  1.1 ลูกจ้างช่ัวคราวจ้างเหมารายเดือน ต าแหนง่ ครูจ้างสอน 
   - สาขาวิชาเอกปฐมวัย  จ านวน  1  อัตรา  

- อัตราจ้างเหมาเดอืนละ 15,๐๐๐ บาท   
ระยะเวลา 10 เดือน  (1 ธันวาคม 2564- 30 กันยายน 2565)  ด้วยเงินงบประมาณ  

งบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร และโรงเรียนสมทบ 
 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร  
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
  2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ดังนี ้ 
  1) มีสัญชาติไทย  
  2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
  3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
  4) ไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหาร ท้องถ่ิน  
  5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค ตามที่ก าหนดใน
กฎ ก.ค.ศ.    
  6) ไม่ เป็ นผู้ อยู่ ระห ว่างถูกสั่ งพั กราชการ ถูกสั่ งให้ ออกจากราชการไว้ก่อน  ตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม หลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ  
  7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ  บุคลากร
ทางการศึกษา    
  8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
  9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
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  10) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ  ส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ  
  12) ไม่ เป็ นผู้ เคยถูกลงโทษให้ ออก  ปลดออก  หรือไล่ ออก เพราะกระท าผิด วินั ย             
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น  
  13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือปฏิบัติงานใน  หน่วยงาน
ของรัฐ 
   2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์หรือสามเณร  
 2.2 คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  
  1) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
  2) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่าน้ีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวิชาเอกที่ก าหนดในข้อ 1 (1.1)  
  3) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 3. วัน เวลำ และสถำนท่ีรับสมัคร  
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน            
ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสุขส าราญ ระหว่างวันที่ 19–26  พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30–16.00 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  โทร. 083-575-9949 
 4. เอกสำรและหลักฐำนท่ีจะต้องยื่นในวันรับสมัคร 
  4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและ 
ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป  
  4.2 หลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า  
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร 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 เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ-สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อม
ส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  
  4.6 ใบรับรองแพทย์  
 5. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก  
  โรงเรียนบ้านสุขส าราญ จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิได้รบัการพิจารณาคัดเลือกภายใน                   
ภายในวันศุกร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2564  ที่โรงเรียนบ้านสขุส าราญ  
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 6. หลักเกณฑ์ และวิธีกำรคัดเลือก  
 

หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีกำรคัดเลือก 
ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 50 สอบวิธีการสอน 

50 สอบสัมภาษณ์ 
รวมคะแนนท้ังสิ้น 100  

 
หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม วิธีการคัดเลือก ความเหมาะสมกับต าแหน่งข้อเขียน 50 คะแนน                       

สอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน รวมคะแนนทั้งสิ้น 100 คะแนน 
  7. วัน เวลำ และสถำนท่ีเข้ำรับกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านสุขส าราญ  จะคัดเลือกในวันที่ 29  พฤศจิกายน  2564 
  

วัน เดือน ป ี เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม 
29  พฤศจิกายน  

2564 
09.00 - 10.00 น ความรู้ความสามารถ 

(วิธีการสอน) 
50 คะแนน 

 
10.00 - 11.00 น.  ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ 

(สัมภาษณ์) 
50 คะแนน 

 
 
 8. เกณฑ์กำรตัดสิน  
 ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมนิสมรรถนะในข้อ 6 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
 9. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก  
 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่  30  พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนบ้านสุขส าราญ             
โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสงูสุด มาตามล าดับ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖4 
 

 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    
                         (นางสาวจิรญัฐญารัตต์  มงคลธณารัฐช์)  
                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสุขส าราญ 
 
 



 
 
            ใบสมัครสอบคัดเลือก ต าแหน่งครูจ้างสอน  เลขที…่…/…………. 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านสุขส าราญ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ......... 
2. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................อายุ.............ปี..............เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา....................................................................วิชาเอก................................... ................................ 
   จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่...........เดือน............................ ....พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ..................................................................... ......................................................... 
5. อาชีพปัจจบุัน............................................................................................................. ..................................... 
6. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่..............................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต....................... 
   จังหวัด....................................................... 
7. ปัจจบุันอยู่บ้านเลขที่....................หมูท่ี่................ต าบล.....................................อ าเภอ................................... 
   จังหวัด...............................................รหสัไปรษณีย์....................................โทร.................... ........................... 
8. สถานภาพ              โสด                 สมรส                หม้าย                หย่า 
9. ช่ือสามี/ภรรยา..............................................................................อาชีพ......................... ................................ 
10. ช่ือบิดา..........................................................................ช่ือมารดา................................................................. 
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึง่ได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
   ส าเนาใบปรญิญาบัตร/วุฒบิัตร/ใบสทุธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน                                               
   ส าเนาบัตรประชาชน 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน 

  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ้าม)ี 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทกุประการ  
  
               ลงช่ือ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

      (............................................................)  
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................      
        

 
 
 
 
    
 

 

ไดต้รวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัต ิ

 
ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าที่รบัสมัคร   ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบตัิ 
  (..........................................................)                      (...............................................................) 
   .............../...................../.................         ................/............................/................. 
 
 
 
 
 
 

 


