
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านโคกมน 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านโคกมน สังกัดสำนักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวในตำแหน่งครูอัตราจ้าง จำนวน  1 อัตรา  
โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้ 

1.  ตำแหน่งที่รับสมัคร 
 ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   วิชาเอก  วิทยาศาสตร์  จำนวน  1   อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,500  บาท  

(เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
 2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2557  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  ดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย 
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ 
3. เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
      4.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  
    5.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    6.  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ.        
     7.  ไม่เป็นผู้ต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง 
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
 8.  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออก  จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  2.2.1  มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตร์ 
  2.2.2  มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก  ขอรับใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนบ้านโคกมน  หรือดาวน์โหลดเอกสาร

ทางเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกมน (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596253492) 
ระหว่างวนัท่ี 29  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  ถึง  วันท่ี  4  เดือน  มกราคม   พ.ศ. 2566  ระหว่างเวลา  
08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

 
 
 
 



4.  เอกสารและหลักฐานที่ใชใ้นการสมัครคัดเลือก 
 4.1 สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)   อย่างละ 1 ฉบับ 
 4.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว 
       ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป 
 4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
 4.5 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการ 
      ประกอบวิชาชีพตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
 4.6 ใบรับรองแพทย์  ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐไม่เกิน 30 วัน 
       ท่ีแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.  2549 จำนวน 1 ฉบับ
     

5.  การยื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามรูปแบบ
ของโรงเรียนให้ถูกต้องครบถ้วน  รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบับท่ีนำมายื่น
สมัครพร้อมท้ังนำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันสมัครด้วย  หรือสแกนใบสมัครพร้อมแนบเอกสารและหลักฐานท่ี
ใช้ในการสมัครคัดเลือกกลับมาทาง  Inbox  เฟสบุคโรงเรียนบ้านโคกมน อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596253492)   หรือทางอีเมล์โรงเรียน  
บ้านโคกมน (kokmon2523@gmail.com) 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันท่ี   5   เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2566   ณ  โรงเรียนบ้านโคกมน  
ทางเฟสบุคโรงเรียนบ้านโคกมน (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596253492)  
และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกมน (https://www.bankokmon.ac.th) 
 

7. หลักสูตรและการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  และ 
สอบสัมภาษณ์  คะแนนเต็ม  50  คะแนน  รวมคะแนนท้ังส้ิน  100  คะแนน 
 

8. วัน เวลา สถานที่ และตารางสอบ 
 จะทำการสอบ ในวันท่ี  6   เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2566 ณ โรงเรียนบ้านโคกมน ตำบลโคกมน 
อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

วันเวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี  6  มกราคม 2566 
เวลา 09.00 – 10.00 น. 

 
สอบข้อเขียน 
-  ความรู้ความสามารถท่ัวไปและ   
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 

 
50 

 

 

เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 50  
 

 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009835450417


 
9. เกณฑ์การตัดสิน 
 9.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 และจะประกาศเรียงลำดับท่ี จากผู้ท่ีได้
คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีได้คะแนนเท่ากัน ให้จัดลำดับท่ีโดยผู้ท่ีมาสมัครก่อนอยู่ในระดับท่ีดีกว่า 
 9.2 รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะไม่มีการขึ้นบัญชีหากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่า 
  9.2.1 ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  9.2.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  9.2.3 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 

10. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี  9  มกราคม  พ.ศ.  2566 ณ  โรงเรียนบ้านโคกมน 
ทางเฟสบุคโรงเรียนบ้านโคกมน (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596253492)  
และเว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกมน (https://www.bankokmon.ac.th) 
 

11. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 11.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
  - วันท่ี   10  เดือน  มกราคม พ.ศ.  2566 รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 
 11.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
 11.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทำสัญญาจ้างตามท่ีกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 
 11.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ 
 11.5 ผู้ท่ีได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
 

12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี   29   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                             ลงช่ือ          
                                                         ( นายสุทธิรัก  ผ้ายผา) 
                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกมน 
 
 



 
หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

โรงเรียนบ้านโคกมน 
 

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

หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
 

              สมรรถนะท่ี 1 สอบข้อเขียน    ( 50 คะแนน ) 
                                ( ความรู้ความสามารถทั่วไปและ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ) 
 
              สมรรถนะท่ี 2 สอบสัมภาษณ์   ( 50 คะแนน ) 
 
 
......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าท่ีครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านโคกมน ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2565 

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

วันที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ.  2565  ถึง  วันที่  4  มกราคม  พ.ศ.  2566      
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร  (เวลาราชการ 09.00-16.30 น.) 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันที่  5  มกราคม  พ.ศ.  2566         ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  6  มกราคม  พ.ศ.  2566         สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 
วันที่  9  มกราคม  พ.ศ.  2566         ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  10  มกราคม  พ.ศ.  2566       รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเร่ิมปฏิบัติงาน 
 
........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เลขประจำตัวสอบ........................... 
 

 
 รูป 1x1.5 น้ิว 

 
  

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านโคกมน 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2 
 

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

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................................. 
2. เกิดวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ....................อายุ.................ปี..............เดือน (นับถึงวนัสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก..................................................................

จากสถานศึกษา..............................................................เมื่อวันท่ี..........เดือน.......................พ.ศ................ 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ

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

................................................................................................................................................................... 
5. อาชีพปัจจุบัน

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

6. บัตรประจำตัวปะชาชนเลขท่ี ----      
ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด..................................................................  

7. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่ท่ี..................ตำบล.....................................อำเภอ.................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์...............................โทร......................................................... 

8. สถานภาพ   โสด     สมรส     หม้าย     หย่า 
9. ช่ือสามี/ภรรยา.....................................................................................อาชีพ............................................. 
10. ช่ือบิดา....................................................................ช่ือมารดา.................................................................... 
11. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 สำเนาวุฒิการศึกษา    สำเนาใบแสดงแสดงผลการเรียน (Transcript) 
 สำเนาบัตรประชาชน    สำเนาทะเบียนบ้าน 
 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ี 
     คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน (ถ้ามี) 
 รูปถ่าย จำนวน 2 รูป    ใบรับรองแพทย์ 
 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล (ถ้ามี) 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้สมัครสอบ 
      (..................................................) 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............. 
 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร                               ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
     (..................................................)                                                          (..................................................) 
วันที่...........เดือน............................พ.ศ.............                                         วันที่...........เดือน............................พ.ศ............. 


