
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย 

จากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา 
(ฉบับแก้ไข) 

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

ด้วย โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 1  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา โดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2561  และส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1                            
ที่ ศธ 04112/4499  ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561  และด าเนินการตามแนวทางการสรรหาและ
บริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูหจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  
เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคามจึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย 
จ านวน 1 อัตรา  รายละเอียดดังนี้ 

 1. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร   

   ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย  จ านวน  1  อัตรา  
(อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน)  

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 1)  มีสัญชาติไทย 
 2)  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
 3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   4)  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  5)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งก านัน  แพทย์ประจ าต าบล  สารวัตรก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
    6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่อง
ในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 



 8)  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการประจ า หรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ  ส านักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 9)  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักพรต นักบวช 
 10)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  

  2.2  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  1)  ต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         2)  ต้องเป็นผู้มีความรู้ระดับปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกทางการปฐมวัย 

ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ว่าส าเร็จการศึกษา ตามสาขาวิชาเอกท่ีสมัคร 

         3)  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้
 4)  ผู้มีหนังสือรับรองหรือมีวุฒิบัติรับรองผลงานการผ่านงานหรือมีประสบการณ์
ความสามารถด้านการจัดเตรียมประสบการณ์เด็กปฐมวัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ  

 3. เงื่อนไขกำรจ้ำง 

  3.1  อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ  9,000  บาท (เก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวม             
ค่าประกันสังคม 
  3.2  ท าสัญญาจ้าง  10 เดือน  ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 3 เดือน ธันวาคม  2561   
ถึง  30  กันยายน  2562  และหากผ่านการประเมินเมื่อสิ้นปีงบประมาณท่ีสมควรได้รับการให้จ้างต่อ   
จะได้รับการพิจารณาให้ท าสัญญาจ้างให้ปฏิบัติงานการสอนเป็นปีงบประมาณ 
  3.3  ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  3.4  กรณีผ่านการสอบคัดเลือกและเรียกรายงานตัว  ผู้สอบจะต้องน าผู้ค้ าประกันที่เป็น
ข้าราชการประจ าเทียบเท่าตั้งแต่ระดับ 3 มาค้ าประกัน   

 4. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์  ต าบลตลาด อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม  ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม  2561  ในเวลาราชการ 

 5. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 

   ผู้สมัครสอบจะต้องน าเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง มายื่นในวันสมัคร
สอบให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ทุกรายการ พร้อมน าเอกสารฉบับจริงเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดังนี้ 

5.1  ส าเนาปริญญาบัตรและหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัครพร้อมฉบับจริง    จ านวน  2  ฉบับ 
      5.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/หนังสือรับรองฯ   จ านวน  1  ฉบับ 
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  5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน  1  ฉบับ 
5.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จ านวน  1  ฉบับ 

  5.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 
  5.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  2  แผ่น 

5.7  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  
1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)  จ านวน  1  ฉบับ 

5.8  เอกสารรับรองการมีผลงานหรือเก่ียวกับการมีประสบการณ์ 
การสอนในสาขาวิชาเอกที่สมัคร       จ านวน  ๑  ชุด 

*** โดยผู้สมัครจะต้องมีการลงนามรับรองส าเนาเอกสารทุกฉบับ*** 

 6. กำรยื่นใบสมัคร 

6.1  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วนทุกรายการ 

  6.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  6.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 7. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  1 ธันวาคม 2561   
ณ ป้ายประกาศหน้าห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จังหวัดมหาสารคาม และทางเว็ปไซต์ http://lakmuangschool.ac.th/  หรือ Facebook โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม 

 8. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 

  1) กฎหมำยท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้ทดสอบโดยการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้ 
  1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 1.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
 1.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2) ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมประพฤติและกำรปฏิบัติของวิชำชีพครู 
(คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 
 2.1 วินัยและการรักษาวินัย 
 2.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
 2.3 มาตรฐานวิชาชีพ 

 2.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2.5 สมรรถนะวิชาชีพ 
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  3) ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำกำรศึกษำ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ให้ทดสอบ
โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้ 

3.1) หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 3.2) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
 3.3) การวิจัยทางการศึกษา 
  3.4) สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  3.5) การวัดและประเมินผลการศึกษา  

  4) ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับวิชำเอก (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการ
สอบข้อเขียนแบบปรนัย เกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหาหรือสาขาวิชาเอก 

 5) ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดย
วิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอ่ืนที่เหมาะสม โดยประเมินจาก 
  5.1) ประวัติและผลงาน (20 คะแนน)  พิจารณาจากองค์ประกอบการประเมิน     
ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ 
   5.2) สอบสัมภาษณ์ (30 คะแนน) 

 9. วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 

  โรงเรียนจะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ประเมินประวัติและผลงาน และ  
การสอบสัมภาษณ์ ในจันทรว์ันที่ 2 ธันวาคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
ดังนี้ 
 
 

วัน/เวลำ 
 

ประเมินควำมเหมำะสมกับ    
ต ำแหน่ง 

คะแนนเต็ม 
(100 คะแนน) 

หมำยเหตุ 

วันอำทิตย์ที่ 2 ธันวำคม 2561   
เวลา 09.00 น. – 10.00 น. 

สอบข้อเขียน 50  

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ประเมินประวัติและผลงาน 20  
เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 30  

 

สถานที่สอบ จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

 10. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
   10.1 คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน  ผู้ทีส่อบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 60  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียน
มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินประวัติ/ผลงานและการ
สัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีก จะให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็น
ล าดับที่ดีกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ใช้วิธีการจับสลาก      
   10.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 10.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน
รวมจากมากไปหาน้อย  ภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2561  ขึน้บัญชีไว้ไม่เกิน  2 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผล       
การสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน 
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เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี   
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
  (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                      (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

  11. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 

   10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง โรงเรียนก าหนดให้รายงานตัวท า
สัญญาจ้าง วันที่  3 ธันวาคม 2561  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม และให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน วันที่  3 ธันวาคม 2561   
    10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือตามประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือกและให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน
ปฐมวัย ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และ     
ถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย ในระหว่างการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจ      
ในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใด ๆ ทั้งสิ้น  

  11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครรับการคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืน
จะคัดค้านหรือร้องเรียนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

           
 
                                                                (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
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ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยเงินรำยได้สถำนศึกษำ  

ตำมประกำศโรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม  ลงวันที่  23  พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2561 
................................................................................ 

 
23 - 29  พฤศจิกายน  2561  ประกาศรับสมัคร 
30  พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561   ด าเนินการรับสมัคร  
1  ธันวาคม  2561     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
2  ธันวาคม  2561     สอบข้อเขียน ประเมินประวัติ ประเมินผลงาน 
                                                    และสอบสัมภาษณ์ 
3  ธันวาคม  2561   ประกาศผลการคัดเลือก   
3  ธันวาคม  2561   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



เลขประจ าตัวสอบ..................... 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน  ต ำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย  
โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม  สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย   
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................  
๒. เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...... .....เดือน  
(นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา..............................................................วิชาเอก............................................ ....................... 
จากสถานศึกษา .............................................................. .เมือ่วันที่...........เดือน......................พ.ศ................. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... ................. 
.................................................................................................................................................................... ... 
๕. ผลงานและประสบการณ์ในการสอน.................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. .......................................... 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.............................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด....................... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.........ต าบล............................อ าเภอ........................... ....จังหวัด
...............................รหัสไปรษณีย์................................ ......โทรศัพท์ ................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส           หม้าย          หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ................. ...................................... 
9. ชื่อบิดา.....................................................................ชื่อมารดา.................................... .............................. 
10. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
   ส าเนาใบปริญญาบัตร/ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
   ส าเนาบัตรประชาชน   ใบรับรองแพทย์ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
   เอกสารผลงาน หลักฐาน หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน....................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................  
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า
รับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าเป็นข้อความไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ในการคัดเลือกครั้งนี้ 

 
ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 

            (..........................................................) 
        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................  
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บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
     
     ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
  ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .................. 

 
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
     มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
     ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก................................ 
.................................................................................. 
 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่...........เดือน............................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินประวัติและผลงำน 
กำรพิจำรณำคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย  

โรงเรียนหลักเมืองมหำสำรคำม 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต ๑ 

…………………………………….. 
ตอนที่ ๑   ข้อมูลส่วนตัว 

      ๑.   ชื่อ - ชื่อสกุล…………………………………………เลขประจ าตัวประชาชน…………………………… 
      ๒.   วัน เดือน ปีเกิด………………………อายุ……….ปี………เดือน  ภูมิล าเนา อ าเภอ………...……..

จังหวัด….............................…… สาขาวิชาเอกท่ีสมัครสอบ ............................................................................  

ตอนที่ ๒  ประวัติ/ผลงำน 

       ๑. ประสบกำรณ์กำรสอน  (๕ คะแนน) 
                   ระยะเวลา  ๖ – ๑๑  เดือน 
                   ระยะเวลา  ๑ ปี ขึ้นไป               
                 ๑. ค าสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน………………....…………………ที…่………./…………..ลงวันที่…………… 
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน……………………………………………………….สพป./สพม………………………..……………...... 
                 ๒. ค าสั่ง/สัญญาจ้างโรงเรียน……………....…….…ที…่………./…………..ลงวันที…่…………………….. 
ปฏิบัติการสอนโรงเรียน……………………………………………………….สพป./สพม……………….……………………….... 
                     (เอกสารประกอบหน้า…………………….) 

       ๒.  กำรเป็นวิทยำกรหรือกรรมกำรหรือคณะท ำงำน  (๕ คะแนน) 
             เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด              
              เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ  
                   (เอกสารประกอบหน้า…………………….) 

       ๓.  เคยมีผลงำนที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรำงวัล  (5 คะแนน) 
             ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด   
             ระดับภาค หรือสูงกว่า  
                   (เอกสารประกอบหน้า…………………….) 

       ๔.  ผลงำนที่ตนเองเคยได้รับ  (5 คะแนน) 
             ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด   
             ระดับภาค หรือสูงกว่า   
                   (เอกสารประกอบหน้า…………………….) 

                  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลและ
เอกสารที่น าเสนอไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

                                                     (ลงชื่อ)……………………………………………… 
                                                           (........................................................) 
                                                                 ผู้สมคัรเข้ารับการคัดเลือก 


