
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านศาลาใหม่  
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน 

ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

********************* 
    ด้วยโรงเรียน.............................บ้านศาลาใหม่...................... มีความประสงคจ์ะรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน          
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการรับสมัคร   
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

โดยปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา จ านวน 1  อัตรา  
  1.2 อัตราคา่จ้างเดือน เดือนละ 17,000.- บาท ระยะเวลาการจ้างนับ ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  
ถึง วันที่ 31 มีนาคม  2563  

 2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร 
1. เป็นข้าราชการครูผู้สอนที่เกษียณอายุราชการแล้ว 
2. มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน   

ที่คุรุสภาก าหนด 
  3. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การสอนในสาขาวิชาเอก 
  4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่สอน 
  5. ต้องปฏิบัติงานได้เต็มเวลา และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

3. คุณสมบัติท่ัวไป 
     1. มีสัญชาติไทย 

2. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ. พ.ศ. 2549 ว่าด้วยโรคที่เป็นลักษณะ ต้องห้ามเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้ 

    ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    ข. วัณโรคในระยะอันตราย 
    ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม 
    ง. โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง 



3. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรค 
การเมือง 
 4. ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 

/5. ไม่เป็น… 
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5. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด 

อาญาเว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ 

   

 4. การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียน..บ้านศาลาใหม่....  

 ระหว่างวันที่ 21 – 27 มกราคม 2563  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 

 5. เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร 
1. ส าเนาปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน   จ านวน 1 ฉบับ 
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1 นิ้ว  จ านวน 3 รูป 

โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และถ่ายครั้งเดียวกัน 
3. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน 1 ฉบับ 

       4.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 
                        5. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ    จ านวน 1 ฉบับ 
*ในกรณีไม่มีบัตรประจ าตัวข้าราชการบ านาญ ให้แนบหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการครูจากโรงเรียนที่รับ
ราชการก่อนเกษียณอายุราชการ 

6. ต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพ     
ครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน ตามที่คุรุสภาก าหนด และยังไม่หมดอายุ           จ านวน 1 ฉบับ 

7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  จ านวน 1 ฉบับ 
8. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)          จ านวน 1 ฉบับ 
**เอกสารทุกรายการ ให้ผู้สมัครน าหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และส าหรับ    

ฉบับส าเนา ให้รับรองความถูกต้องทุกหน้า ทุกรายการ 

 6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
           ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น            
ผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก



ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการสมัคร       
เข้ารบัการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส าหรับผู้นั้น 

 7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
           โรงเรียน.........บ้านศาลาใหม่............ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
เพ่ือจ้างเป็นจ้างเหมาบริการรายเดือน ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ภายในวันที ่ 28  มกราคม  2562       ณ 
โรงเรียน...............บ้านศาลาใหม่.................. 
 

  
          /8.วัน เวลา... 
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 8.วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการคัดเลือก 
 

 
 9.หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

              โรงเรียน............บ้านศาลาใหม่................. จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนน
เต็ม  50 คะแนน พิจารณาจาก 

         1) ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
         2) ความสามารถ 
         3) จิตวิญญาณของความเป็นครู 
         4) ท่วงที วาจา อุปนิสัย 
         5) ทัศนคติและแรงจูงใจ  

 10. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60                 
หากคะแนนรวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า    

 11. การประกาศผลคัดเลือกและการประกาศขึ้นบัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  โรงเรียน................บ้านศาลาใหม่..................  จะประกาศผลการคัดเลือก  

โดยเรียงล าดับผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อย ภายในวันที่ 29  มกราคม  2563                       ณ 
โรงเรียน...............บ้านศาลาใหม่...................              

 
วันที ่ 29 มกราคม  2563 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

 
สัมภาษณ์ 

(คะแนน 50 คะแนน) 

 
สถานที่สอบ 

 
โรงเรียน........บ้านศาลาใหม่......... 



 12.บัญชีผู้คัดเลือกได้ 
  บัญชีผู้คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้มีก าหนดระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบ

คัดเลือกได้ แต่ถ้ามีการคัดเลือกส าหรับต าแหน่งเดียวกันอีก และได้ประกาศข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ใหม่แล้วบัญชี   
ผู้คัดเลือกได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก นอกจากนี้จะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้คัดเลือกได้ ในกรณีใด กรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการว่าจ้างแล้ว 
(2) ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ในการว่าจ้างตามสัญญาจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือรับการว่าจ้างตามก าหนดเวลา 
(4) ผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลามี่รับการว่าจ้างได้ 

  
 
          /14. การด าเนินการ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 4 - 
 
 13. การด าเนินการจ้าง 

  13.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ในล าดับที่ 1 ไปรายงานตัว ในวนัที่ 30 มกราคม  2563         เวลา 
08.30 - 09.00 น. เพ่ือท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียน.............บ้านศาลาใหม่............. 

 ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดสละสิทธิ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 2 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในล าดับถัดไป  

  13.2 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  13.3 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือก หากผู้ผ่าน 

การคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ หากตรวจสอบภายหลัง พบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
    จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึง 31 มีนาคม 2563  
โดยระยะเวลาการจ้างจะเป็นไป (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560) 
และไม่ผูกพันกับงบประมาณในปีถัดไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่  14 มกราคม  พ.ศ.  2563 

                                                                                                      



                                                                       
 
 
                                                                             (นางลัดดาวัลย์    เพชรแก้ว) 
                                                                 ครูโรงเรียนบ้านศาลาใหม่  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 
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ก าหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โรงเรียนบ้านศาลาใหม่  อ าเภอตากใบ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

 
***************************** 



 
การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 

 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  ๑๔  มกราคม  2563 

 
รับสมัคร  ระหว่างวันที่  21 - 27  มกราคม  2563 

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  28  มกราคม  2563 

 
ด าเนินการคัดเลือก 
(สอบสัมภาษณ์) 

วันที่  29  มกราคม  2563 
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น. 
 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29  มกราคม  2563 
 

รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง วันที่  30  มกราคม  2563 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


