
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
เรื่อง  ขยายเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนโคกสลุงวิทยา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  
ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
งานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

 

 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา 
     - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
  

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน 
ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ 
ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) สำเร็จการศึกษา 
      ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
     รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - 
๑๖.๓๐น. ณ หอ้งธุรการ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
      ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ  
       
 
 



- ๒ - 
      

     ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๔.๗ ใบรับรองแพทย์    

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที ่๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์โรงเรียนโคกสลุง
วิทยา http://www.khoksalung.ac.th และ Facebook โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 

          ๗. วิธีการคัดเลือก 
      การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
 

          ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     ๘.๑ สอบข้อเขียน ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 

โรงเรียนโคกสลุงวิทยา   
     ๘.๒ สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 

   ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนการสอบข้อเขียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับโดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันอีกจะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนไดอ้ยู่ในลำดับที่ดีกว่า                
     ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ในวันที ่๙ สิงหาคม ๒๕๖๕   

 ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก / เงื่อนไขการจ้าง 
       ๑๐.๑ รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน วันที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
       ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
รายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
       ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ  
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จา้งโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 



- ๓ - 
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
           

                      
                                                               
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลอืก 

ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหนา้ที่ครูผู้สอน  
ตามประกาศโรงเรียนโคกสลุงวิทยา  ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

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

๑๒ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕   ประกาศรับสมัคร 
๑๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕  รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕   สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๕   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๕   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน เลขท่ี........./.......... 
โรงเรียนโคกสลุงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................. .............................................. 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................. ................................ 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................... ......................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พเิศษ คือ.......................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................. 
๗.    ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนโรงเรียนโคกสลุงวิทยา 
 
 
     (ลายมือชื่อ).....................................................ผู้สมัคร 
                 (.......................................................) 
                            วันที่ ............/............../............... 
 
     (ลายมือชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
          (.......................................................) 
                    วันที่ ............/............../............... 
 
 
 
 
 
 
 

 


