
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ้านก้อง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
  ด้วยโรงเรียนวัดบ้านก้อง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต ๑ มีความ
ประสงค์ จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เพ่ือให้การคัดเลือก
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนวัดบ้านก้อง จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
เข้าเป็นครูอัตราจ้างดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง   
  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท      จ านวน  ๑  ต าแหน่ง      
๒.  ระยะสัญญำจ้ำง ตามสถานศึกษาก าหนด     
๓.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาดนตรี/ศิลปะ หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 

๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 ๓.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
๔.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ เพจ Facebook : ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนวัดบ้านก้อง ต าบลปากบ่อง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ กรกฎำคม  -  ๓๑ กรกฎำคม               
พ.ศ. ๒๕๖๓ (เว้นวันหยุดรำชกำร)  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.๐๘-๗๑๗๒-๕๖๙๑, ๐๘-๑๓๘๗-๙๖๕๕  
๕.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 

๕.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
       การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 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  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย์   



 ๖. กำรยื่นใบสมัคร 
๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน 
๖.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๗. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภำยในวันที่   ๔  สิงหำคม  พ.ศ. ๒๕๖๓   ณ โรงเรียนวัดบ้านก้อง        
ต าบลปากบ่อง  อ าเภอป่าซาง  จังหวัดล าพูน  หรือโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๑๗๒-๕๖๙๑, ๐๘-๑๓๘๗-
๙๖๕๕  ทางเว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095 และทางเพจFacebook : 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้านก้อง 
๘.วิธีกำรคัดเลือก 

๘.๑ สอบข้อเขียน ประเมิน ความรู้ ความสามารถท่ัวไปและสอบปฏิบัติการสอน  (๖๐  คะแนน) 
๘.๒ สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ประวัติการท างาน  ประสบการณ์ 

บุคลิกภาพ  และการวางตน, ความรู้ความสามารถ มีปฏิภาณ  ไหวพริบและ เจตคติต่อความเป็นครู (๔๐  คะแนน) 
๙.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดบ้านก้องจะด าเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่  ๖  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ 
น.  และสอบสัมภำษณ์ เวลำ ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป  
๑๐.  เกณฑ์กำรตัดสิน   

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้องกว่า ร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะใช้ล าดับ      
ที่ของผู้สมัครที่มีล าดับการมาสมัครก่อน 
๑๑.  กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดบ้านก้อง จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่  ๗  สิงหำคม  ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095 และทางเพจFacebook : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนวัดบ้าน
ก้อง หรือโทรสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๗๑๗๒-๕๖๙๑, ๐๘-๑๓๘๗-๙๖๕๕  
๑๒.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
 ๑๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องไปรายงานตัว ท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง และเริ่มปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่                    
ในวันที่ ๑๐  สิงหำคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนวัดบ้านก้อง  หากไม่ไปรายงานตัวและท าสัญญาจ้างตามก าหนด           
ถือว่าสละสิทธิ์ 
 ๑๒.๒ การจัดท าสัญญาครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มี
สิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา ที่ก าหนด จึง
เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายชื่อ 
 ๑๒.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างครูราย
เดือน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
การเฉพาะราย 
 ๑๒.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ เป็นลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1051510095


 ๑๒.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ  ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  
 ๑๓. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
           
 
                                                               ( นายชูศักดิ์    แนวราช ) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านก้อง 

 


