
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสลัก 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

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

 ด้วย โรงเรียนวัดสลัก ต ำบลท่ำโสม อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำตรำด มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน 
จ ำนวน 1 อัตรำ ดังนั้น อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด่วนที่สุด                        
ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยำยน พ.ศ.2559 เรื่องมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงชั่วครำว จึงประกำศ               
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอนดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน                              
จ านวน 1 อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  โดยมีวิชาเอกทีร่ับดังต่อไปนี้ 
        - วิชำเอกปฐมวัย                    
  - วิชำเอกประถมศึกษำ           จ ำนวน ๑ อัตรำ  
  - วิชำเอกภำษำไทย 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก  มีดังนี้ 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป 

2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ 30 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.2547  ดังต่อไปนี้  

1) มีสัญชำติไทย 
2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้ำย)  
3) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งพักรำชกำร ถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน                           

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ ตำมหลักเกณฑ์ 
ที่ก ำหนด ในกฎหมำยองค์กรวิชำชีพครู 

6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบวิชำชีพครูและบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ 

7) ไม่เป็นกรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง 
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ องค์กรมหำชน 

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่ำงประเทศ 
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11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพรำะกำรกระท ำผิดวินัย 

ตำมพระรำชบัญญัตินี้ หรือตำมกฎหมำยอื่น 
12) ไม่เป็นผู้เคยกระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำปฏิบัติงำนในหน่วยงำน 

ของรัฐ 
13) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสำมเณร นักพรต นักบวช 

2.2 คุณสมบัติเฉพำะ 
๒.2.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำ หรือทำงอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเป็น

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วย 
๒.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพ

ครูตำมท่ีคุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำที่สอน 
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ้ณ โรงเรียนวัดสลัก ต ำบลท่ำโสม 
อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด ตั้งแต่วันที่ 18 - 24  พฤศจิกายน 2563 ในเวลำรำชกำร (ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร) 

 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัยหรือสภำสถำบันอนุมัติแล้ว     
พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  4.2 ใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน ๑ ฉบับ 
            ๔.3 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหลักฐำนที่ใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำม  
ทีคุ่รุสภำออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.4 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.5 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.6 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ำมี) พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน ๑ ฉบับ  
  ๔.7 รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว  จ ำนวน ๑ รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.8 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2549    จ ำนวน 1 ฉบับ 
 ๕. การยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง       
และครบถ้วน 

 ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนที่ที่สำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของ                       
กำรไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลำยมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันที่ 25  พฤศจิกำยน 2563                   
ณ  โรงเรียนวัดสลัก  ต ำบลท่ำโสม  อ ำเภอเขำสมิง  จังหวัดตรำด  
 

/๗. วิธีกำรคัดเลือก… 
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 ๗. วิธีการคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีกำรรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวท ำหน้ำที่ ครูผู้สอน  
ปรำกฏในรำยละเอียดของหลักสูตรกำรสอบคัดเลือกแนบท้ำยประกำศนี้ 

 ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนวัดสลัก จะด ำเนินกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2563   
เวลำ ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ โรงเรียนวัดสลัก ต ำบลท่ำโสม อ ำเภอเขำสมิง จังหวัดตรำด 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563  
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

 
 

๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 
สอบข้อเขียน 
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำปฐมวัย (บรรยำย)    
  
สอบสัมภาษณ์ 
 

 
๕๐ 

 
 

๕๐ 

 
 

 
 ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ำกัน จะจัดล ำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลกำรสอบข้อเขียนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน   
จะใช้วิธีกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมด้ำนอื่นๆประกอบ โดยคณะกรรมกำรที่โรงเรียนแต่งตั้งขึ้นร่วมพิจำรณำ                
  ๙.๒ จะประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ ๙.๑ เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตำมล ำดับลงมำ ภำยในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563 โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกำศผลกำรคัดเลือก   
แต่หำกมีกำรคัดเลือกในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับกำรคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกำศ
ผลกำรคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับกำรคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 ๑)  ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่งที่ได้รับกำรคัดเลือกไปแล้ว 
 ๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในกำรจ้ำง 
 ๓)  ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวรับกำรจ้ำงตำมก ำหนด 
 4)  บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
 ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
     ๑๐.1 จะด ำเนินกำรจ้ำงผู้ได้รับกำรคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน
ปฐมวัย เรียงตำมล ำดับที่ได้รับกำรคัดเลือก ผู้ผ่ำนกำรประเมินตำมล ำดับ จะได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมหนังสือ  
ในวันที่ 29 พฤศจิกำยน ๒๕63 เวลำ ๐๙.๐๐น.  ณ โรงเรยีนวัดสลัก 
    ๑๐.2 ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไป
รำยงำนตัวเพ่ือจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยชื่อ 
และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 
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    ๑๐.3 กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวต ำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร  หำกผู้ใดประสงค์จะบรรจุ                    
เป็นพนักงำนรำชกำร หรือข้ำรำชกำรต้องด ำเนินกำรสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขที่คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร (คพร.) และองค์กรกลำงก ำหนด ตำมล ำดับ 

๑๐.4 ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณหำกปรำกฏว่ำเป็น                
ผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง                           
อำจสั่งเลิกจ้ำง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือก 
ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำนไม่ได้

ไม่ว่ำกรณีใดๆ  

  จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 

ประกำศ ณ วันที่  11  เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.๒๕๖3 
  
 
         

                                                                   (นำยสุรศักดิ์    นำมเกียรติ) 
                   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดสลัก 

 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  
ตามประกาศโรงเรียนวัดสลัก   ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 

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

ที ่ ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 
1 ประกำศรับสมัคร 11 – 17  พฤศจิกำยน  2563  
2 รับสมัคร 18 – 24  พฤศจิกำยน  2563 ในเวลำรำชกำร ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.  

(ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร) 
3 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรับ               

กำรคัดเลือก 
25  พฤศจิกำยน 2563  

4 สอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์   26  พฤศจิกำยน 2563  
5 ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 27  พฤศจิกำยน 2563  
6 รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง  29  พฤศจิกำยน 2563  
7 เริ่มปฏิบัติงำน 1 ธันวำคม 2563  
 
 
 
 
 

 
 



 
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

------------------------------------------ 
 
๑. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน 5๐ คะแนน ดังนี้ 
    ควำมรู้เกี่ยวกับกำรศึกษำปฐมวัย (บรรยำย)  ๕๐ คะแนน 
 
๒. การสอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเลขที่................... 

โรงเรียนวัดสลัก   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 
…………………………………………………………. 

 
๑.    ชื่อ.................................................................. นำมสกลุ..................... ...................................................... 
       สัญชำติ ...........................................เชื้อชำติ....................................ศำสนำ........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................  
       อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต ำบล.................................อ ำเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขประจ ำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ ส ำนักงำน ... ........................... 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอำยุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต ำบล............. ......................... 
       อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................  
       เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิกำรศึกษำ.......................................................................... .......................................................... 
       ควำมสำมำรถพิเศษ คือ.......................................................................................................................... . 
        ..................................................................................................................................... ............................... 
 
 
 
      (ลำยมือชื่อ).......................................................ผู้สมัคร 
           (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ......................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
     (.....................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
  ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก
..................................................................................... 
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (.................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 

 
ติดรูปถ่ำย 

1 นิ้ว 


