
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครคูณิตศาสตร์ 

****************************************** 
 ด้วย  โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครู
คณิตศาสตร์  จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูคณิตศาสตร์ ดังนี้ 
 
       ๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูคณิตศำสตร์
(อัตราคา่จ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) 
        ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน  ๑  อัตรา  
 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มคณิตศาสตร์ ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่   โรงเรียนร่มเกล้า 
ปราจีนบุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง Facebook : โรงเรียนร่มเกล้า 
ปราจีนบุรี  โดยประกำศรับสมัครวันที่  ๒๘ ตุลำคม  ๒๕๖๔  ถึง  วันที่  ๒  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔  รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่  ๓  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ ถึงวันที่  ๗  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ (เว้นวันหยุดราชการ) 

 ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
                   ๔.๕   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๖   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   ๔.๗   ใบรับรองแพทย์    
 
 
 



 ๒ 
  ๕.  กำรยืน่ใบสมัคร 

   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและ
หลักฐานของผู้สมัครสอบ ผ่านทางอีเมลของโรงเรียน ทาง : romklao_pr@hotmail.com รายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน 

    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                   ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
      
 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที ่ ๘  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔  
ณ  โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี    
 
 ๗.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี จะด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ (ท้ังนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)  ในวันที่   ๙  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ สถานที่สอบคัดเลือก ณ  โรงเรียนร่มเกล้า 
ปราจีนบุรี อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี   ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่ ๙  พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  
๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำร
ปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล 
๒. กำรพัฒนำตนเองและวิชำชีพ 
๓. ควำมสำมำรถด้ำนกำรสอน 

 
 
๒๕ 
๒๕ 
๕๐ 
 
 

 
 
- 

 
 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้
คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยการล าดับการสมัครของผู้สอบ  
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงลง
มา  ภำยในวันที่  ๑๐  พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี   นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (๒)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                          (๓)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 



 ๓ 
 
 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง   
ในวันที่  ๑๑  พฤศจิกำยน ๒๕๖๔    เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี ส าหรับการเรียกตัวผู้
ได้รับ            การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมา
ท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่    ๑๑  พฤศจิกำยน ๒๕๖๔  -  ๓๑  มีนำคม  ๒๕๖๕ 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน    
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องทีจ่ะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ 
เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รบัจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ   ณ   วันที่    ๒๘   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

                                    
                                                                                            

                                                                           
                                                                         (นางมณฑา เรืองฤทธิ์) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนร่มเกล้า ปราจีนบุรี 
                       
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.  ๐๘-๓๕๔๓-๓๘๒๘ 
 ๐๘-๐๘๒๙-๖๕๙๖ 
 
 
 



 ๔ 
 
 

เอกสำรแนบท้ำย ๑ 
ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูคณิตศำสตร์ 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๕  โรงเรียนร่มเกล้ำ ปรำจีนบุรี 
สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำปรำจีนบุรี นครนำยก 

 
 

 
วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ถึง  วันที่  ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔         -  ประกาศรับสมคัร 
วันที่  ๓    พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ถึง วันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔     -  รับสมัคร 
วันที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔          -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่   ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   -  ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔   -  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔   -   รายงานตัว / ท าสัญญาจ้าง  
วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔   -   เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 
 

เอกสำรแนบท้ำย ๒ 
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนที่จ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำย 

สังกดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือให้การด าเนินการสรรหาและบริหารอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นไปอย่างมีระบบ  เหมาะสม  และมีความคล่องตัวในทางปฏิบัติและ
สอดคล้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๖  และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๖  และ (ฉบบัที ่ ๓ )  พ.ศ.๒๕๓๙  จึงก าหนดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
 ข้อ  ๑  หลักเกณฑ์นี้เรียกว่า  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจาก
เงินงบประมาณรายจ่าย  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ข้อ  ๒  หลักเกณฑ์นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 ข้อ  ๓  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ขัดหรือแย้งกับ
หลักเกณฑ์นี้ให้ยกเลิก  และให้ใช้หลักเกณฑ์นี้แทน 
 ข้อ  ๔  การใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการที่เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในวันที่หลักเกณฑ์นี้
ใช้บังคับก็ให้ด าเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 ข้อ  ๕  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายต้องจ้างตาม
ระยะเวลาการจ้างไม่เกินปีงบประมาณ 
 ข้อ  ๖  คุณสมบัติทั่วไปของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
  (๑) ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา  ๒๓         
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕๒๓  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เว้นแต่ระเบียบกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  (๒) ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานในส านักงาน/สถานศึกษา นอกจากข้อ (๑) ต้องมี
คุณสมบัติตามกกระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่ระเบียบกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
 ข้อ  ๗  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
  (๑) ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรี  ตามที่ 
ก.ค.  หรือ  ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ  ปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอ่ืนในสาขาวิชาขาดแคลนที่สถานศึกษาต้องการ 
  (๒) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในห้องทดลอง (ห้อง LAB)  พนักงานวิทยาศาสตร์ของ
สถานศึกษา ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา หรือ เทียบเท่าทางด้านวิทยาศาสตร์และสามารถปฏิบัติงานใน
ห้องทดลองได ้
  (๓) ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานในส านักงาน/สถานศึกษา นอกจากข้อ (๑) และ (๒) ต้อง
มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
 ข้อ  ๘  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในสถานศึกษา 
  (๑) ให้สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวของ
สถานศึกษา  โดยให้มีคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก  ๕  คน  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้แทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคณะครูในสถานศึกษา นั้น ๆ และให้คณะกรรมการนี้ก าหนด
หลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลาย  ๆ  วิธี ได้ตามความเหมาะสม  เช่น  สอบคัดเลือก  สัมภาษณ์  
ทดสอบปฏิบัติงานจริง  เป็นต้น 



 ๖ 
  (๒) กรณีสถานศึกษาใดประสงค์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือก
ให้  ในต าแหน่งครูผู้สอนและพนักงานวิทยาศาสตร์ของสถานศึกษา  ก็ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกด้วยวิธีใด วิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธี  ได้ตามความเหมาะสม  โดยให้
ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
  (๓) การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสถานศึกษา  รายที่จ้างอยู่เดิมเมื่อสิ้นสุดการจ้างแล้ว  ให้
สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ถ้ามีผลงานดีก็ให้จ้างต่อไป   ตามงบประมาณท่ีได้รับ
ในแต่ละปีงบประมาณ 
 ข้อ  ๙  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  (๑) ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวส าหรับการปฏิบัติงานในส านักงาน โดยให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ด้วยวิธีการใดวิธีหนึ่งหรือหลาย ๆ วิธี  เช่น  สอบคัดเลือก สัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติงานจริง  เป็นต้น 
  (๒)   การจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  รายที่จ้างอยู่เดิมเมื่อ
สิ้นสุดการจ้างแล้ว  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานถ้ามีผลงานดีก็ให้จ้าง
ต่อไป  ตามงบประมาณท่ีได้รับในแต่ละปีงบประมาณ 
 ข้อ ๑๐  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  ก ากับ  ดูแล   การบริหารอัตราจ้างชั่วคราวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และจัดเกลี่ยอัตราก าลังอัตราจ้างชั่วคราวให้สถานศึกษาที่มีความจ าเป็นมากกว่าได้ตามความ
เหมาะสม เป็นผลดีต่อการบริหารงานการจัดการศึกษา 
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 
เอกสำรแนบท้ำย ๓ 

หลักสูตรกำรคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูคณิตศำสตร ์
------------------------------------------ 
 ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง วิชำชีพ และกำรปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
โดยมีองค์ประกอบกำรประเมิน ดังนี้ 

๑. คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๑.๑ บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 

๑.๒ วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 

๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดทการณ์ความเป็นครู 

   ๒. การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) ให้ประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้ 

       ๒.๑ ประวัติการศึกษา  

       ๒.๒ ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีส าเร็จการศึกษา 

                ๒.๓ การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 

    ๓. ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินจากการสอนสาธิตการปฏิบัติการ
สอน โดยให้มีการบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอ ในขณะประเมินไว้เป็นหลักฐานด้วย ดังนี้ 

       ๓.๑ การวิเคราะห์หลักสูตร การออกแบบและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

       ๓.๒ ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 

                 ๓.๓ ทักษะการใช้ค าถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมของผู้เรียน 

        ๓.๔ การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

        ๓.๕ การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 

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



 ๘ 
 

                                เลขประจ าตัวสอบ ……….. 
ใบสมัครลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูคณิตศำสตร ์

ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โรงเรียนร่มเกล้ำ ปรำจีนบุรี 

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

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

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

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

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

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

 

 

เอกสำรแนบท้ำย ๔ 


