
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเขว้า 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 

-------------------------------------------------  

ดวย โรงเรียนบ้านเขว้า สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต ๔ ประสงค์ จะรับสมัคร 
บุคคลเพื่อจัดจ างเป นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่  ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที ่๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งให ผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ดังนั้น โรงเรียนบ้านเขว้า จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติ
หน้าที่ครูอัตราจ้าง) โดยมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 

๑. ชื่อตําแหน งงาน กลุมงาน และรายละเอียดการจ างงาน  
๑.๑ ชื่อตําแหน ง ตําแหนงลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
๑.๒ ขอบข ายงานที่ให ปฏิบัติ  

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเป็นผู้ช่วยในการจัดการเรียนการสอน และการส งเสริมการเรียนรู  
ของผู เรียนด วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน นผู เรียนเป นสําคัญ  

   (๒) เป็นผู้ช่วยการจัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู เรียนให มีคุณลักษณะที่พึงประสงค   
(๓) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช วยเหลือผู เรียน  
(๔) เป็นผู้ช่วยในการปฏิบัติงานประสานความร วมมือกับผู ปกครองและบุคคลในชุมชน  
เพ่ือร วมกันพัฒนาผู เรียนตามศักยภาพ  
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได รับมอบหมาย  

๑.๓ อัตราวางจํานวน ๑ อัตรา ในสาขาหรือวิชาเอกทั่วไป  จํานวน ๑ อัตรา 
๑.๔ คาตอบแทน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 
๑.๕ ระยะเวลาการจ าง ตั้งแต   ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน งของผู มีสิทธิ์สมัครเข ารับการเลือกสรร  
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป  

(๑) มีสัญชาติไทย  
(๒) อายุไม ต่ํากว า ๑๘ ป   



(๓) ไม เป นบุคคลล มละลาย  
(๔) ไม เป นผู มีทุพพลภาพจนไม สามารถปฏิบัติหน าที่ได  ไร ความสามารถหรือ 
        จิตฟ่ันเฟ อนไม สมประกอบ และไม เป นผูบกพร องในศีลธรรมอันดีจนเป นที่รังเกียจ  
        ของสงัคม  
(๕) ไม เป นผู ดํารงตําแหน งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ าหน าที่ใน 
        พรรคการเมือง  
(๖) ไม เป นผู เคยต องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เพราะการกระทํา 
        ความผิดทางอาญา เว นแตเป นโทษสําหรับความผิดที่ได กระทําโดยประมาทหรือ 
        ความผิดลหุโทษ  
(๗) ไม เป นผู เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน วยงาน 
        อ่ืน ๆ ของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรอืลูกจ างของราชการส วนท องถิ่น  
(๘) ไม เป นข าราชการหรือลูกจ างของส วนราชการ พนักงานหรือลูกจ างของหน วยงาน 
        อ่ืนของรัฐ รฐัวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรอืลูกจ างของส วนราชการส วนท องถิ่น 
(๙) มีคุณสมบัติทั่วไปตามตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
     บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
     มีวุฒิการศึกษาไม ต่ํากว าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วันเวลาและสถานที่รับสมัคร  

ผู ประสงค จะสมัครให ขอและยื่นใบสมัครด วยตนเองได ที่ โรงเรียนบ้านเขว้า อําเภอคูเมือง   
จังหวัดบุรีรัมย์  ในระหว างวันที่ ๖ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ  

๓.๒ หลักฐานที่ต องย่ืนพร อมใบสมัคร  
(๑) รูปถ ายหน าตรง ไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาดํา ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว โดยถ าย 
ไม เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันที่เป ดรับสมัครวันสุดท าย) และถ ายครั้งเดียวกัน จํานวน ๒ รูป  
(๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
ที่แสดงว าเป นผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน งที่สมัคร ฉบับจริงพร อมสําเนาภาพถ าย  
จํานวนอย างละ ๑ ฉบับ 
(๓) บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริงพร อมสําเนาภาพถ าย จํานวน ๑ ฉบับ  
(๔) ทะเบียนบ าน ฉบับจริงพร อมสําเนาภาพถ าย จํานวน ๑ ฉบับ  
(๕) หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ฉบับจริงพร อม 
 สําเนาภาพถ าย จํานวนอย างละ ๑ ฉบับ  

๓.๓ เงื่อนไขการรับสมัคร  



ผู สมัครเข ารับการเลือกสรรจะต องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว าเป็นผู มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต องกรอก
รายละเอียดต างๆ ในใบสมัคร พร อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให ถูกต องครบถ วน ในกรณีที่มี 
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู สมัครไม วาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน ง 
ที่สมัครสอบ อันเป นผลทําให ผู สมัครสอบไม มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล าว ให ถือว า 
การรับสมัครและการได เขารับการเลือกสรรครั้งนี้เป นโมฆะสําหรับผู นั้น 

๔. การประกาศรายช่ือผู มีสิทธิ์เข ารับการเลือกสรร 
  โรงเรียนบ้านเขว้า จะประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์เข ารับการเลือกสรรในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  
ณ โรงเรียนบ้านเขว้า 
 

๕. วันเวลา และสถานที่ในการเลือกสรร  
โรงเรียนบ้านเขว้า จะดําเนินการเลือกสรรในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑  

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขว้า 
๖. หลักเกณฑ และวิธีการเลือกสรร  

ผู สมัครต องได รับการเลือกสรร ตามวิธีการเลือกสรร ตามแนบท ายประกาศนี้ ดังต อไปนี้ 
 

วิธีการเลือกสรร  คะแนนเต็ม  วิธีการประเมิน  

  
ภาคความเหมาะสมกับตําแหน ง  
ประเมินจากความเหมาะสมของบุคคล 

 
๑๐๐  

 
 

 
สัมภาษณ์ สังเกต 

 
๗. เกณฑการตัดสิน 
  ผู ที่จะถือว าเป นผูผ านการเลือกสรร จะต องเป นผูที่ได คะแนนไม ต่ํากว าร อยละ ๕๐ โดยเรียงลําดับ
จากผู ได คะแนนมากไปหาน อย กรณีที่ได คะแนนรวมเท ากัน ให ผู สมัครที่มาสมัครก่อนอยู ในลําดับที่ดีกว า  
๘. การประกาศรายช่ือผู ผ านการเลือกสรร 

โรงเรียนบ้านเขว้า จะประกาศรายชื่อผู ผานการเลือกสรรได  ตามลําดับคะแนนที่สอบได ตามข อ ๗  
ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านเขว้า 
 
๙. การขึ้นบัญชีผู ผานการเลือกสรร  

โรงเรียนบ้านเขว้า จะข้ึนบัญชีผู ผ านการเลือกสรรได  โดยบัญชีรายชื่อดังกล าวให เป นอันยกเลิก 



หรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ป  นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี หรือมีประกาศรับสมัครในตําแหน งที่มีลักษณะเดียวกันนี้
ใหม่ แล วแต กรณี  
๑๐. การเรียกตัวผู ผ านการเลือกสรรมารายงานตัว  

การเรียกตัวผู ผานการเลือกสรรได มารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ างครั้งแรก ให ถือประกาศ 
ขึ้นบัญชีผู ผ านการเลือกสรรได ลําดับที่ ๑ เป นการเรียกตัวผู มีสิทธิ์ได รับการจัดทําสัญญาจ างมารายงานตัว 
และจัดทําสัญญาจ าง 

สําหรับการเรียกตัวผู้ผ านการเลือกสรรได ที่ข้ึนบัญชีไว มารับการจัดทําสัญญาในครั้งต อไป  
ในกรณีผู ผ านการเลือกสรรได ลําดับที่ ๑ ไม มารายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ างตามระยะเวลาที่โรงเรียนกําหนด 
หรือสละสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเขว้า จะมีหนังสือเรียกตัวผู ผ านการเลือกสรรได โดยตรงเป นรายบุคคลทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู ที่ระบุไว ในใบสมัครก อนกําหนดวันรายงานตัวไม น อยกว าสิบวัน นับตั้งแต  
วันประทับตราของไปรษณีย ต นทางของจดหมายลงทะเบียนตอบรับที่เรียกให มารายงานตัว  
 
 
๑๑. การมารายงานตัวและการจัดทําสัญญาจ างผูผานการเลือกสรร  

ผู ผ านการเลือกสรรจะต องมารายงานตัวและจัดทําสัญญาจ าง ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านเขว้า 

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลา และสถานที่ท่ีกําหนด จะถือว่าสละสิทธ์โดยไม่สามารถเรียกร้อง  
สิทธิ์ใดๆ ได้ทั้งสิ้น 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 

    
        (นายณัฐนนท์  วิทยาประโคน)  

                   ผูอํานวยการโรงเรียนบ้านเขว้า 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กําหนดการสรรหาบุคคลเพื่อเลือกสรรเป นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนบ้านเขว้า 

-------------------------------  

ประกาศรับสมัคร      วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
 
รับสมัครคัดเลือก  วันที่ ๖ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑                 
                                                                    ในวันและเวลาราชการ   
 
ประกาศรายชื่อผู มีสิทธิ์เข ารับการเลือกสรร   วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑   
 
ทําการเลือกสรร      วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 



ประกาศรายชื่อผู ผ านการเลือกสรร    วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
รายงานตัวและจัดทําสัญญาจ าง     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 
โรงเรียนบ้านเขว้า 

( แนบท ายประกาศโรงเรียนบ้านเขว้า ลงวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ )  
---------------------------------  

ภาคความเหมาะสมกับตําแหน ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน) ใหประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสัมภาษณ์ 
และการสังเกต  ดังตอไปนี้ 
 



๑. ประวัติส วนตัว   ๒. บุคลิกภาพ   ๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ    
๔. การมีปฏิสัมพันธ    ๕. เจตคติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
ใบสมัครสําหรับเลือกสรรบุคคลเป นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง) 

โรงเรียนบ้านเขว้า อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย  เขต 4 

1. ชื่อและนามสกุล………………………………………………..……………………………………..….  
2. เกิดวันที่ ……….…….เดือน…………………….พ.ศ.………….. ป จจุบันอายุ ……….ป …....……..เดือน  
3. เกิดท่ีจังหวัด………….……………… สถานภาพ   โสด  สมรสแล้ว  หย่า 
4. ที่อยู ป จจุบันเลขท่ี (ตามทะเบียนบ าน) ……………………………………………............................................................... 
……………………………………………………………………….……โทรศัพท ………….…..……....................................................... 
5. วุฒิการศึกษา   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ชื่อคุณวุฒิ.................................................………

วิชาเอก……….……………............................................... 
6. อาชีพป จจุบัน  ............................................................................................................................................. ........  

ขาพเจ าขอรับรองว าขอความที่แจ งไว ในใบสมัครข างต นเป นความจริงทุกประการ หากปรากฏว า ขอความ
ในใบสมัครนี้ไม เป นความจริงหรือคุณสมบัติของข าพเจ าไม ครบถ วน ข าพเจ าจะไม เรียกร องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
ในการคัดเลือกและการบรรจุแต งตั้ง 
 

                                       ลงชื่อ………………………………….ผู สมัคร 
    (....................................................) 

ยื่นใบสมัครวันที่ ........  เดือน....................… พ.ศ............. 
 

บันทึกของเจ้าหน้าทีร่ับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่รวจคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครและหลักฐานไว้ 

ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 

ยังไม่ครบ เนื่องจากขาด..............................................  
................................................................................................  
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
(...........................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 

ได้ตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว เห็นว่า 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.......................................... 
....................................................................................... 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าทีต่รวจคุณสมบัติ 
(...........................................................) 
ตําแหน่ง.......................................................................... 

 


