
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่งครูจ้างสอน (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร) 
***************************** 

 ด้วย โรงเรียนวัดอุเบกขาราม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 มีความประสงค์
จะด าเนินการสรรหาบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร) สาขาวิชา เอกพลศึกษา เป็นระยะเวลา 10 เดือน (ธันวาคม 2565 ถึง กันยายน 2566) 
 

1. ชื่อต าแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 
    ชื่อต าแหน่ง ต าแหน่งครูจ้างสอน (งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร) อัตราเงินเดือน  

15,000 บาท จ านวน 1 อัตรา 
     วิชาเอก พลศึกษา 

    ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่ 

หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และฝึกสอนทักษะการกีฬาให้แก่นักเรียน 
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนานักเรียน ตามศักยภาพ 
(6) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอน 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(7) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหา ดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

(1) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 

การเมือง 
(5) ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 

เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น 
ที่รังเกียจของสังคม 



(6) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(7) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณรหรือนักพรต หรือนักบวช 
(8) เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
(1) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(2) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.พ. รับรอง 

และก าหนดเป็นคุณสมบัติส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาเอกพลศึกษา หากเป็นสาขาวิชาอ่ืนจะต้องมีประสบการณ์ในการสอนพลศึกษา และ 
มีประสบการณ์ในการฝึกสอนกีฬาประเภทต่างๆ ไม่น้อยกว่า 3 ปี  

(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพ 
 

3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลา สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

เลขที่ 111 หมู่ที่ ๖ ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 25๖5 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โทร. 084-5766106, 088-8128193 

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัครในวันสมัครสอบ 
      1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 รูป 
      2. ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 

(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ 
      3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 

พ.ศ. 2549 
      5. ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัคร        

ไม่ตรงกัน) พร้อมฉบับจริง อย่างละ 1 ฉบับ 
      6. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพเสมือน 

เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  

      ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อก ากับ 
3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
      ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาโดยใช้วิธีการสอบคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง

ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั่งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิด
จากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบอันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบ   



ไม่มีสิทธิสมัครสอบ  ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะ 
ส าหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้ 

 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบและก าหนดวันด าเนินการสอบสัมภาษณ์ 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 25๖5 ณ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม
เว็บไซตโ์รงเรียน www.ubekschool.ac.th  
และเพจโรงเรียนวัดอุเบกขาราม https://www.facebook.com/ubekschool/ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 
 

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการสอบคัดเลือกใน 2 ส่วน ดังตาราง 
 

วัน/เวลา วิธีการสอบคัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
26 พฤศจิกายน 25๖5 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 
- พิจารณาความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์การท างาน
จากแฟ้มสะสมผลงาน  
- สอบสัมภาษณ์ 

 
50 

 
 

       50 
 

 
ผู้สมัครต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน
ประกอบเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 

6. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนวัดอุเบกขารามจะด าเนินการด้วยวิธีพิจารณาความรู้ความสามารถและประสบการณ์การท างาน    

จากแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 25๖5 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 
(221) โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสอบคัดเลือกด้วยวิธีพิจารณาความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์การท างานจากแฟ้มสะสมผลงานและการสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

8. การจัดล าดับที ่
ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนจากมากไปหาน้อย 

 

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรครูอัตราจ้าง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 

25๖5 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดอุเบกขาราม และเว็บไซต์โรงเรียน www.ubekschool.ac.th และ
เพจโรงเรียนวัดอุเบกขาราม https://www.facebook.com/ubekschool/ 
 

10. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนวัดอุเบกขารามจะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ 
 
 

 

http://www.ubekschool.ac.th/
https://www.facebook.com/ubekschool/
http://www.ubekschool.ac.th/
https://www.facebook.com/ubekschool/


11. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้าง ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการท าสัญญาจ้าง โดยให้เวลาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มารายงานตัวในวันที่ 
28 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น. 

 

12. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกสรรจะต้องไปรายงานตัวที่โรงเรียนวัดอุเบกขาราม และท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน 

วัดอุเบกขาราม ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวและท าสัญญาตาม
ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

2. การจ้างครูตามโครงการนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า หรือพนักงานราชการ หรือข้าราชการ 

3. จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากภายหลัง ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า        
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวหรือเลิกจ้างแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ  ณ วันที่  18  พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖5 
 
 
 

      (นายยุทธนา  หงสไกร) 
                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชัว่คราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
............................................................ 

 
ที ่ ขั้นตอนปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี 
1 ประกาศรับสมัครและรับสมัคร วันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 25๖5 
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 25 พฤศจิกายน 25๖5 
3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 25๖5 
4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 25๖5 
5 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 
6 เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูจ้างสอน เลขที่……/…………. 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 

 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................... ......................... 
2. เกิดวันที่..............เดือน...................................พ.ศ..................อายุ.............ปี..............เดอืน (นับถึงวันสมัคร)  
3. วุฒิการศึกษา....................................................................วิชาเอก................................... ........................................... 
    จากสถานศึกษา .........................................................เมื่อวันที่...........เดือน....................... ...........พ.ศ...................... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ....................................................................................................... .................................. 
5. อาชีพปัจจุบัน................................................................................ ............................................................. ................ 
6. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..............................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................. ................. 
    จังหวัด....................................................... 
7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่................ต าบล.....................................อ าเภอ........... .................................. 
    จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์....................................โทร.............................. ........................... 
8. สถานภาพ   โสด      สมรส      หม้าย      หย่า 
9. ชื่อสามี/ภรรยา..............................................................................อาชีพ. .................................................................. 
10. ชื่อบิดา..........................................................................ชื่อมารดา.............................. ............................................. 
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ระเบียนแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชน 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาหนังสือรับรองสิทธิ์จากคุรุสภา 
 ใบรับรองแพทย ์ 
 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
      (............................................................) 
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ.................. 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ 

ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร        ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
(..........................................................)                       (...............................................................) 
.............../...................../.................                           ................/............................/................. 

 


