
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบานหนองบัว 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

********************* 
  ดวย  โรงเรียนบานหนองบัว ตําบลบานเดื่อ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ปฏิบัติ
หนาที่ครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน  1  อัตรา  ดังนั้น  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปน
ลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 

 1. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว  
    (อัตราคาจางเดือนละ 6,000 บาท  โดยหักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5% เดือนละ 300 บาท) 

     1.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ   จํานวน  1  อัตรา  

2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                2.1  เปนผูไดรบัวุฒิปริญญาตรีดานภาษาอังกฤษ 
                2.2  มีประสบการณการดานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

     2.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
     2.4   ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 
 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดที่ โรงเรียนบานหนองบัว  ตําบล
บานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแตว ันที่ 1 -  7 พฤษภาคม  2561  (ไมเว นวันหยุดราชการ) 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง      จํานวน  1  ฉบับ 
      4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง      จํานวน  1  ฉบับ 
                4.3  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง       จํานวน  1  ฉบับ 
                4.4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)      จํานวน  1  ฉบับ 

     4.5  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว       จํานวน  3 รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 
                4.6  ใบรับรองแพทย   
                4.7 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมตัวจริง    จํานวน 1 ฉบับ 

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผูสมัครจะตองรับ และยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถูกตอง และครบถวน 
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         5.2  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณียไวใน
ใบสมัคร 
                5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 

          6.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายใน  วันที่ 8  พฤษภาคม   2561  
ณ โรงเรียนบานหนองบัว   ตําบลบานเดื่อ  อําเภอเกษตรสมบูรณ  จังหวัดชัยภูมิ 
          7.  หลักสูตร และวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตร และวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอน  ปรากฏ
ในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบทายประกาศนี้ 

  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนบานบานหนองบัว  สอบขอเขียนและสัมภาษณ   ในวันที ่ 9  พฤษภาคม  2561         
สถานที่สอบคัดเลือก โรงเรียนบานหนองบัว ตําบลบานเดื่อ อําเภอเกษตรสมบูรณ จังหวัดชัยภูมิ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ในตาราง ดังตอไปนี้ 
 

ว ัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
ว ันที่ 9 พฤษภาคม  2561 

09.00 น. – 11.00 น. 
     

13.00 น.  เปนตนไป 

  
สอบขอเขียน 
    -  ความรูความสามารถเกี่ยวกับการสอนวิชา 
ภาษาอังกฤษ 
      สอบสัมภาษณ 

 

80 
 

      20 

 
 

9.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
      9.1 ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมสอบขอเขียน และสอบสัมภาษณ รวมกันไมนอยกวารอยละ 60             
ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมกันเทากัน จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่
ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง  
       9.2 จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 9.1 เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ 9  พฤษภาคม 2561 นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการสอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้ง
ใหม  บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิก ตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม และผูไดรับการ
คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
 (1)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว 
                     (2)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 
                     (3)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 

    10.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 
        10.1 จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ เรียงตามลําดับที่ไดรับการคัดเลือก ผูผานการประเมินตามลําดับ จะไดรับการจัดทําสัญญาจาง  
 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.  ณ  โรงเรียนบานหนองบัว  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   
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        10.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตําแหนงครูผูสอน  ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ 
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย  
           10.3 การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ  หากผูใดประสงคจะบรรจุเปนพนักงาน
ราชการ หรือขาราชการตองดําเนินการสมัคร และสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองคกรกลางกําหนด  ตามลําดับ 
               10.4 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจาง  หากปรากฏ 
วาเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง 
อาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเงื่อนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น  
      10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไม
วากรณีใด ๆ 
 
      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ   ณ   วันที่  26  เมษายน พ.ศ. 2561 
                                   

                                                                                                          

                                                                      
 
                                                            (นายเฉลิม  ขันทะสีมา) 
                       ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองบัว     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางชั่วคราวรายเดือน  

ปฏิบัติหนาทีค่รูผูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบานหนองบัว 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 

********************************** 
 
วันที่ 26 เมษายน 2561                   - ประกาศรับสมัคร 
วันที่  1–7 พฤษภาคม    2561        - รับสมัคร (ไมเวนวันหยุดราชการ) 
วันที ่ 8  พฤษภาคม      2561                 - ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
วันที่  9  พฤษภาคม      2561        - ดําเนินการคัดเลือก 
วันที่  9  พฤษภาคม      2561        - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่  11  พฤษภาคม    2561        -  รายงานตัว/ทําสัญญาจาง 
วันที่  14  พฤษภาคม    2561        - เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 

------------------------------------------ 
1. ความรอบรู ความสามารถทั่วไป ทําการสอบขอเขียน  80  คะแนน ดังนี้ 
    ความรูความสามารถทั่วไป ความรอบรูเกี่ยวกับการศึกษาภาษาอังกฤษ  80     คะแนน 
 2.การสอบสัมภาษณ   20   คะแนน 
 
 
                                          ................................................................. 



 

ใบสมัครลูกจางชั่วคราวทําหนาที่ครูผูสอนภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบานหนองบัว 

---------------------------------------- 
 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ป 
3. เกิดท่ีตําบล ……………………… อําเภอ/เขต …………………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  สํานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตําบล …………………………… 

อําเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอรโทร…………………….. 
6. สําเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ป พ.ศ……………… 

ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษ  คือ ………………..……………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
                สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป 
 สําเนาทะเบียนบาน    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย   
 อื่น ๆ .................................................................................................................................... 

  ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความที่แจงในใบสมัครนี้ถูกตอง 
และเปนความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผูสมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันที่ …………………………………………….. 
 
 

เจาหนาที่รับสมัคร เจาหนาทีต่รวจคุณสมบัติ 
ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลว 
ถูกตอง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกตอง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 
 

 

     

      ๑ นิ้ว 
 

เลขประจําตัวสอบ............... 


