
 
 

 
 

ประกาศโรงเรยีนบางน้า้เปรีย้ววทิยา 
เรือ่ง  รบัสมัครคัดเลอืกบคุคลเพือ่จา้งเปน็ลกูจ้างชัว่คราวปฏิบตัหินา้ทีค่รูผูส้อน 

********************* 

 ด้วยโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว สังกัดส้านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๖  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จ้านวน 1 อัตรา 
ดังนั้น อาศัยอ้านาจตามหนังสือส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/ว629  
ลงวันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และค้าส่ังส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 512/2559  
ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน พ.ศ. 2559 เรื่องมอบอ้านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี ้
 ๑.  ต้าแหน่งที่จะด้าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ้านวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-) 
       - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ้านวน 1 อัตรา 

 ๒.  คุณสมบตัขิองผูม้สีิทธสิมัครเข้ารบัการคัดเลอืก มีดังนี ้
  2.1 คณุสมบัตทิัว่ไป 
   2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังต่อไปนี้  
   1) มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต้่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
   3) เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4) ไม่เป็นผู้ด้ารงต้าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก้าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 
   7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส้าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
   9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ้าคุกโดยค้าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ้าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส้าหรับความผิดท่ีได้กระท้าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
    



12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท้าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   13) ไม่เป็นผู้เคยกระท้าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ  
   14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 2.2 คณุสมบัตเิฉพาะ 
 ๒.๑  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต้่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. ก้าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส้าหรับต้าแหน่งครูผู้สอน 
 ๒.2  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน  

 ๓.  วนั เวลา และสถานทีร่บัสมคัรสอบคดัเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา
อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแตว่นัที่ 26 มถินุายน 2563 ถงึวนัที ่1๐ กรกฎาคม ๒๕๖3  
เวน้วนัหยดุราชการและวนัหยดุนกัขตัฤกษ ์

 ๔.  เอกสารและหลกัฐานที่ผูส้มัครจะตอ้งนา้มายืน่ในวนัสมัคร 
  ๔.๑ ส้าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว      
                พร้อมฉบับต้นฉบับ                                                      จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับต้นฉบับ  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.3  ส้าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม  
                           ท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน     พร้อมฉบับต้นฉบับ จ้านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.4  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน  พร้อมฉบับต้นฉบับ  จ้านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.5  ส้าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ   จ้านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.6  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ จ้านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.7  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ้านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.8  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549       จ้านวน 1 ฉบับ 

 ๕.  การยืน่ใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 

 
  



๖.  การประกาศรายชือ่ผูม้ีสทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลอืก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี ๑3 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา อ้าเภอบางน้้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ๗. วธิกีารคดัเลอืก 
 ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะ 

 ๘.  วนั เวลา และสถานที่คดัเลอืก 
 โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา จะด้าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันท่ี 14 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 

 ๙.  เกณฑก์ารตดัสนิการขึน้บญัชแีละการยกเลกิบญัชกีารสอบคดัเลอืก 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล้าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล้าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล้าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล้าดับลงมา  ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการ
คัดเลือก  แต่หากมีการคัดเลือกในต้าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต้าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก้าหนด 
 (4)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 

 ๑๐.  การจัดท้าสญัญาจา้งผูผ้่านการคดัเลอืก/เงือ่นไขการจ้าง 
      ๑๐.1 การจัดท้าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก          
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต้าแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว 
ตามวันเวลาท่ีก้าหนด 
    ๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท้าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต้าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท้าสัญญาจ้างตามก้าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
    ๑๐.3 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต้าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน้าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ้า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    ๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก้าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ้านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 
 
 



 ๑๑. ผลการคดัเลอืกของคณะกรรมการถอืเปน็ที่สิน้สุด ผูส้มัครคดัเลอืกหรอืบคุคลอืน่จะคดัคา้นไมไ่ด้
ไมว่า่กรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
 
           

 
                                                             (นายวิโรจน์  จ้าปาทอง) 
     ผู้อ้านวยการโรงเรียนบางน้้าเปรี้ยววิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ปฏทินิการด้าเนนิการคดัเลอืก 
ลกูจ้างชัว่คราวเพือ่ปฏบิตัหิน้าที่  

ตามประกาศโรงเรยีนบางน้้าเปรีย้ววทิยา ลงวนัที ่25 มถินุายน พ.ศ. 2563 
................................................................................ 

 

วนั เดอืน ป ี ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน หมายแหต ุ
๒5 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัคร ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดวันหยุด
นักขัตฤกษ์ 
 

26 มิถุนายน – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖3 รับสมัคร 

13 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

14 กรกฎาคม 2563 ทดสอบ/ประเมินสมรรถนะ 

15 กรกฎาคม 2563 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

16 กรกฎาคม 2563 รายงานตัว/ท้าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติ
หน้าท่ี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางการประเมนิสมรรถนะการคัดเลอืกบคุคลเพือ่จ้างเปน็ลกูจ้างชัว่คราวปฏบิตัิหนา้ทีค่รผููส้อน 
โรงเรยีนบางน้า้เปรีย้ววทิยา สงักดัสา้นกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๖ 

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

ภาค ก ความรอบรูความสามารถท่ัวไป  

 

วนั/เวลา วชิาที่สอบ/ประเมนิ 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
หมายเหต ุ

14 กรกฎาคม 2563 
เวลา 09.00 – 10.30 น. 

- ความรอบรู้ 
- ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- ความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู 
 

100 คะแนน  

 
ภาค ข ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต้าแหน่ง 
 

วนั/เวลา วชิาที่สอบ/ประเมนิ 
คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

หมายเหต ุ

14 กรกฎาคม 2563 
เวลา 10.40 – 12.00 น. 

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา 
 

50 คะแนน  

 
ภาค ค ประเมินความเหมาะสมกับต้าแหน่ง (โดยการสอบสัมภาษณ์) 
 

วนั/เวลา วชิาที่สอบ/ประเมนิ 
คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 

หมายเหต ุ

14 กรกฎาคม 2563 
เวลา 13.00 น. 

- สอบสัมภาษณ์ 
 

50 คะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครเข้ารบัการคดัเลอืกลกูจา้งชัว่คราวเพือ่ปฏบิัตหินา้ที่ครผูู้สอนเลขที.่......../.......... 
โรงเรยีนบางน้า้เปรีย้ววิทยา  สงักดัสา้นกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๖  

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล..................................................................................... 
       สัญชาติ .................................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา................................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน....................................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร.............................ปี..................................................เดือน...................................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต้าบล.......................................อ้าเภอ...................................................จังหวัด......................................... 
๔.    เลขประจ้าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส้านักงาน ................................................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ.............................. 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี………............เดือน.............................................พ.ศ.............................................................. 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน..................................หมู่.................ถนน..................................ต้าบล............................................ 
       อ้าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................ 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................................... 
๖.    ส้าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.................................................................................................................................. 
       ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................................................................................................. 
       ความสามารถพิเศษ คือ..................................................................................................................................... 
        ......................................................................................................................................................................... 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
          (.................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 

บนัทกึของเจ้าหนา้ทีร่บัสมัคร ความเหน็ของเจา้หนา้ทีต่รวจสอบคณุสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
      (............................................) 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
      (............................................) 
วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 

 


