
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก สั งกั ด  ส ำนั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศึกษาตาก เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตรา
จ้าง  จำนวน ๑ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณ อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมากท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ และคำส่ังสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สัง ณ วันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอำนาจ
เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด 
  1.๑ ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
สาขาวิชาเอก  ภาษาจีน   จำนวน  ๑  อัตรา 

๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,000.  บาท / เดือน และเงินประกันสังคมตามท่ีกฎหมายกำหนด   
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
                 ๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
           2.๑.2 มีสัญชาติไทย 
        2.๑.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
        2.๑.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        2.๑.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ             
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       2.๑.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี            
ในพรรคการเมือง 
       2.๑.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.๑.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๒.๒.1. เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค.ศ.กำหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ท่ีสำเร็จการศึกษาภายใน  
วันท่ีปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
วิชาเอกภาษาจีน 
 
 



 
  2.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม        
(จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  รับสมัครระหว่างวันท่ี  ๒๐ – ๒๖  พฤษภาคม  256๓  เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖๓๐ น. ณ โรงเรียน         
บ้านเจดีย์โคะ  อำเภอแม่สอด   จังหวัดตาก  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
   ๓.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๓.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขต จ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  ๓.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหน่งผู้สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  สำเนาปริญญาบัตร และ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ี

แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย  พร้อมฉบับจริง  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 

4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ พร้อมฉบับจริง  จำนวนอย่างละ  
1  ฉบับ 

4.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
  4.4  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 
  4.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ.
ฉบับท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)  
  4.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  2  รูป                
(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  ๔.๗  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุล จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

 ๕.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่  ๒๙ พฤษภาคม 256๓  ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 
และทางเว็บไซด์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ Web sites http://www.banjadeekhoschool.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



๖.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๔  มิถุนายน  พ.ศ. 256๓ 
       09.00 น. - ๑๑.๐๐ น.   
 
 
 
 
 
      ๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 
 
 

 
- สอบข้อเขียน 
- ความรู้ท่ัวไป  (๒๐  คะแนน) 
- ความรู้วิชาชีพครู  (๒๐  คะแนน) 
- ความรู้วิชาเอก  (๖๐ คะแนน) 
   
 

- สอบสัมภาษณ์ 
- พิจารณาแฟ้มผลงาน 

 

 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 

๕๐ 

 

คะแนนรวม 1๕0  
 
 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ   จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน 
วันที ่ ๔   มิถุนายน  256๓  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 

 
๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๘.1  การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆไม่ได้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง
เป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดย
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้
คะแนนรวมวิชาเอกมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   ให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่า
เป็นผู้ได้ลำดับดีกว่า 
  ๘.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๘.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา  ในวันที่  ๙  มิถุนายน  256๓  ณ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ และทางเว็บไซด์โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ Web sites 
http://www.banjadeekhoschool.com/ รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก   
  ๘.3  ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี 1  รายงานตัว ทำสัญญาจ้างในวันท่ี  ๑๕  มิถุนายน  256๓ 
เวลา 10.00 น. เป็นไปต้นไป ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีกำหนด      
จะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป 
 
หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น  

 ๙.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  ๙.1  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ท่ีกำหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 



  ๙.2  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๙.3  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๙.4  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

  ๙.๕  โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ จะทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับท่ี ๑ ต้ังแต่วันท่ี  ๑๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยจะจ้างไปถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ ส่วนในปีงบประมาณต่อไปเมื่อผลการปฏิบัติงานผ่าน
การประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป  
 
 

    1๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
        
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  256๓ 

           

 
                                                       (นายเฉลียว  วงษ์เคลือบ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการดำเนินการสอบคดัเลือกบุคคล 
เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรยีนบ้านเจดีย์โคะ  ลงวันที่  ๑๓  พฤษภาคม  256๓ 
................................................................................ 

 
 

๒๐ - ๒๖  พฤษภาคม  256๓  - รับสมัคร (เวลาราชการ 0๘.๓0 – 16.๓0 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๒๙    พฤษภาคม  256๓  - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 

๔     มิถุนายน   256๓   -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์   

๙     มิถุนายน   256๓   -  ประกาศผลการคัดเลือก 

๑๕      มิถุนายน   256๓  -  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


