
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหินโคน 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน(ครูผู้สอน) 

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

 ด้วยโรงเรียนบ้านหินโคน อ าเภอ ปะค า สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓  
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว๒๕๖๒    ลงวันที่  
2๔  กรกฎาคม  พ.ศ. 25๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/25๖๐  เรื่อง  การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้าง ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างราย
เดือน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน  จ านวน ๑ อัตรา 
        - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังต่อไปนี้  
   1) มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้          
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ในกฎหมาย        
องค์กรวิชาชีพครู 
   ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   ๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   ๘) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   1๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   1๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
   1๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ  
   1๓) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 



 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
 ๒.๑  เป็นผู้ ได้รับวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่  ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 ๒.2  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่   
คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน 
                ๓. เงื่อนไขการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 
 ๓.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 
 ๓.๒ ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง 
 ๓.๓ ระยะเวลาการจ้างจะสิ้นสุดลงตามสัญญาจ้าง 
 ๓.๔ การปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนบ้านหินโคน 
 

 ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครและสอบคัดเลือก 
   

ด าเนินการ วัน/เวลา สถานที่ 
ประกาศรับสมัคร ๑๙  เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 

รับสมัคร ๓๐ เมษายน– ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

โรงเรียนบ้านหินโคน 

ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ        
รับการสอบคัดเลือก 

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 

ด าเนินการสอบคัดเลือก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 
ประกาศผลการคัดเลือก ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 
รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านหินโคน 

 
     ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 

  ๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว      
                 พร้อมฉบับต้นฉบับ                                                      จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๕.2  ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับต้นฉบับ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๕.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู            
                            ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับต้นฉบับ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๕.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับต้นฉบับ  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๕.7  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๕.8  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549       จ านวน 1 ฉบับ 

              ๖.  การยื่นใบสมัคร 
 ๖.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
 ๖.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้

ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๖.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  



 
 

    ๗. วิธีการคัดเลือก 
 จะด าเนินการสอบคัดเลือก โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหินโคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ภาค ก.(สอบข้อเขียน) 
   -ความรู้ความสามารถท่ัวไป    ๕๐  คะแนน 
   -ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง ๕๐ คะแนน 

  ภาค ข.(สอบสัมภาษณ์)      ๕๐ คะแนน   
                ๘.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๘.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ภาค ก.(สอบข้อเขียน)อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากัน
จะให้ผู้ที่ได้คะแนนความรู้ความสามรถในการปฏิบัติงานเฉพาะต าแหน่ง อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากคะแนนยังเท่ากันให้
ผู้ที่ได้คะแนน ความรู้ความสามารถทั่วไป อยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
  ๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล าดับลงมา  ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

               ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
      ๙.1 ผู้ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการจ้างตามเงื่อนไขการจ้าง 
     ๙.2  ผู้ได้รับการจ้างต้องไปรายงานตัว เพ่ือเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามก าหนดเวลา ถ้าพ้นก าหนดเวลา
ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ในการจ้าง 
     ๙.3  การจ้างจะไม่ผูกพันกับค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆท้ังสิ้น 
    
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐ เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           
 
 
                                                              (นายปญัญา  สาลี) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหินโคน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
เลขประจ าตัวสอบ................ 

 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านหินโคน ต าบลโคกมะม่วง อ าเภอปะค า จังหวัดบุรีรัมย์ 

 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย์ เขต ๓ 
…………………………………………………………. 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ....................................................... .................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.. .......................................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล............. ......................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................ 
๔.    เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มือถือ..................................................................................................  
๕.    ชื่อ – สกุล บิดา................................................................อาชีพ............................................... ................... 
๖.    ชื่อ – สกุล มารดา.............................................................อาชีพ................................................. ................ 
๗.    สถานภาพ (   )  โสด     (    ) สมรส ชื่อคู่สมรส.......................................... .............................................. 
๘.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... .. 
       ความสามารถพิเศษ คือ.......................................................................................................................... ..... 
        ............................................................................................................................. ...................................... 
๙.    เอกสารที่น ามาสมัคร 
 (   ) ใบสมัคร     (   ) ส าเนาวุฒิการศึกษา 
 (   ) ส าเนาบัตรประชาชน    (   ) ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน 
 (   ) ใบรับรองแพทย์    (   ) หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น 
 (   ) รูปถ่ายไม่สวมหมวก ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๓ รูป 
 (   ) อ่ืนๆ ถ้ามี.....................................................................................................................................  
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
          (..................................................) 
                     ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
     (...............................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
      (.............................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 



 


