
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยเงิน

รายได้สถานศึกษา  ตามประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

...............................................  
ตามประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

มหาสารคาม เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย 
จากเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่  23  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  ได้แจ้ง
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ไปแล้วนั้น  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณรายจ่าย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560  

เพ่ือให้การด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ด าเนินการได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม จึงขอแก้ไขเพ่ิมเติมก าหนดการด าเนินการ
คัดเลือก  ใบสมัครสอบคัดเลือก และแบบประเมินประวัติและผลงาน นอกนั้นคงเดิม  รายละเอียด          
ดังเอกสารที่แนบ  

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

           
 
                                                                (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  

ตามประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) 

ลงวันที่  29  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 

23 - 29  พฤศจิกายน  2561 ประกาศรับสมัคร 
30  พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2561   ด าเนินการรับสมัคร (โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
7  ธันวาคม  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
10  ธันวาคม  2561 สอบข้อเขียน ประเมินประวัติ ประเมินผลงาน และสอบสัมภาษณ์ 
11  ธันวาคม  2561 ประกาศผลการคัดเลือก  
12  ธันวาคม  2561 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เลขประจ าตัวสอบ..................... 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย  
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ 

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

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย   
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................  
๒. เกิดวันที่..............เดือน.....................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดื อน  
(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)  รูปถ่าย 1 นิ้ว  จ านวน 2 รูป 
   เอกสารผลงาน หลักฐาน หรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน....................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
   อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................................................................................  
    

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า
รับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบพบว่าเป็นข้อความไม่เป็นความจริง
ข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น ในการคัดเลือกครั้งนี้ 

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

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

 

 

 



-2- 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
     
     ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
  ลงชื่อ.........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. .................. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินประวัติและผลงาน 
การพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนปฐมวัย  

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 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/ผลงาน 

       ๑. ประสบการณ์การสอน  (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……………….……………………….... 
                     (เอกสารอ้างอิงหน้าที…่………………….) 

       ๒.  การเป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน  (๕ คะแนน) 
             เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด              
              เป็นวิทยากรหรือกรรมการหรือคณะท างาน ระดับภาค ประเทศหรือนานาชาติ  
                   (เอกสารอ้างอิงหน้าที…่………………….) 

       ๓.  เคยมีผลงานที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัล  (5 คะแนน) 
             ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือระดับจังหวัด   
             ระดับภาค หรือสูงกว่า  
                   (เอกสารอ้างอิงหน้าที…่………………….) 

       ๔.  ผลงานที่ตนเองเคยได้รับ  (5 คะแนน) 
             ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือจังหวัด   
             ระดับภาค หรือสูงกว่า   
                   (เอกสารอ้างอิงหน้าที…่………………….) 

                  ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นจริงทุกประการ  หากตรวจพบภายหลังว่าข้อมูล  
และเอกสารที่น าเสนอไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงให้ถือว่าหมดสิทธิ์ในการเข้ารับการคัดเลือก และจะไม่
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

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


