
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี
ครูผู้สอนจ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากท่ี  
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๐๐๐บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ 
         - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน   ๑   อัตรา 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑ มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ 
 ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตาม ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคใน
การเมือง 
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ 
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของ
สังคม 
 ๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
          ๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
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 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา 
  ๑) ภาษาอังกฤษ 
  ๒) วิชาเอกอื่นๆ ตามท่ี ก.ค.ศ. ประกาศคุณวุฒิการศึกษาท่ีตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
 ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีออกคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 
 ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีห้องธุรการ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ าเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี  ต้ังแต่วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน – ๖ ธันวาคม  ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถามโทร 
๐๘๑ – ๕๓๑๔๗๑๘          

     ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีออกคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

     ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๕.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๕.๖  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.     
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
      ๕.๗  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
      ท้ังนี้ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีใน
วันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่น
หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการไ ด้เข้าการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูลอัน ในเอกสาร    
โดยเท็จ โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ และ     
Face Book โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อ าเภอกบินทร์บุรี 
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๗. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 

            ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง
และการสัมภาษณ์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ต้ังแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้าน
กุงประชาสรรค ์และประกาศผลสอบภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๘. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกสรรต้องเป็นผู้ได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนน

รวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีเลขประตัวสอบน้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ท่ีอยู่
ในล าดับท่ีดีกว่า  เว้นแต่ 
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนตามท่ีสอบได้ ใน ข้อ ๘ ภายในวันที่            
๙ ธันวาคม  ๒๕๖๓  ณ ห้องธุรการโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ และ Face Book โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 
อ าเภอกบินทร์บุรี 
         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
   -   ก าหนดระยะเวลาจ้างต้ังแต่ วันท่ี ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓ – ๑๒ เมษายน ๒๕๖๔ 
 ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๔ กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มี
เงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๖  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           

 

                                                           (นายกสิณศิษฏ์  เงินนา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกงุประชาสรรค์ 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์  ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

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

๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    ประกาศรับสมัคร 
๒๗ พฤศจิกายน –  ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๗  ธันวาคม ๒๕๖๓    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๘ ธันวาคม ๒๕๖๓    สอบภาคความรู้ และสอบสัมภาษณ์ 
๙ ธันวาคม ๒๕๖๓    ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 
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2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน …………………………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร ………………………………………...........…….. 
               (……………...........…………………………) 
      วันท่ี …………………………………............………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ส่วนนี้ส าหรับกรรมการรับสมัคร) 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
           
        (…………………………………………….) 
                เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร                     
                ………../…………./……………. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
          
          (...............................................) 
           เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
        ………../…………./……………. 

 

     
     1 นิ้ว 
 

เลขประจ าตัวสอบ............... 



 


