
 

ประกาศโรงเรียนบ้านลานเต็ง  
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว (วิชาเอกปฐมวัย) 

……………………………………………….. 

 ด้วยโรงเรียนบ้านลานเต็ง ตำบลวังประจบ จังหวัดตาก มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัด จ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาของ
โรงเรียน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนั้น อาศัย
ความตามหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/ว 4562 ลงวันยท่ี 24 
กรกฎาคม 2560 และ คำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 512 / 2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 
กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจ เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจาก
เงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ทำหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย ดังนี้  

1. ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด  
1.1 ครูผู้สอน (วุฒิปริญญาตรี) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 
1.2 อัตราค่าจ้าง 5,000 บาท / เดือน และเงินประกันสังคมตามท่ีกฎหมายกำหนด  
1.3 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  

1.3.1 ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ครูผู้สอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
1.3.2 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

1.4 สวัสดิการ ได้แก่ มีบ้านพักให้ในโรงเรียน ฯลฯ  
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
2.1.1 มีสัญชาติไทย 
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 
2.1.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2535 

2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำ
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 

 



2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

 2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกปฐมวัย ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
กำหนด 

2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน
ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มี
อำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(3) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ 
(4) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ ก.พ.

ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
  (5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1 ฉบับ 

(6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือตัว-ช่ือสกุลพร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 1
ฉบับ 
4. วันรับสมัคร 

รับสมัครระหว่างวันท่ี 16-22 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น.–16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านลานเต็ง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

4.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัครในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งผู้สมัคร
สอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านลานเต็ง และทาง

facebook โรงเรียนบ้านลานเต็ง https://www.facebook.com/Lantangscool สอบถามรายละเอียดได้ท่ี  
088-2624798 ,096-6683565 

 

https://www.facebook.com/Lantangscool


6. วิธีการคัดเลือก 
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครสอบไม่เกินจำนวนในตำแหน่งท่ีรับสมัคร จะ

ใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) ในวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านลานเต็ง
ดังนี ้
 

วัน เดือน ปีเวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
24 มิถุนายน 2563  
09.00 น. – 11.00 น. 

สอบข้อเขียน 
-ความรู้ท่ัวไป (20 คะแนน) 
-ความรู้วิชาชีพครู (20 คะแนน) 
-ความรู้วิชาเอก (60 คะแนน) 

100 คะแนน 

24 มิถุนายน 2563  
13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ ์ 50 คะแนน 

 รวม 150 คะแนน 
 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้อง

เป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนรวม
วิชาเอกมากกว่าเป็นผู้ได้ลำดับดีกว่า ถ้าคะแนนยังเท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้
ได้ลำดับดีกว่า 
8. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านลานเต็ง และทาง
facebook โรงเรียนบ้านลานเต็ง https://www.facebook.com/Lantangscool 
9. การทำสัญญาจ้าง 

โรงเรียนบ้านลานเต็ง จะทำสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 25 มิถุนายน 
2563  โดยจะจ้างไปจนถึงวันท่ี 25 ธันวาคม 2563 ส่วนในปีการศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่าน
การประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 

ประกาศ ณ วันท่ี 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 
 

 
ลงช่ือ 

( นายสุทน   ใจคำ ) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานเต็ง

https://www.facebook.com/Lantangscool


ใบสมัครบุคคลเพื่อคัดเลอืกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
โรงเรียนบ้านลานเต็ง 

---------------------------------------- 
1. ช่ือ ………………………………………………………..……..……… นามสกุล ………………………………………………….. 
สัญชาติ …………………..………… เช้ือชาติ ………………….…………….ศาสนา ……………..……………………………… 
2. เกิดวันท่ี …………. เดือน……………………….…………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 
3. เกิดท่ีตำบล …………………………………… อำเภอ/เขต ………….……………….จังหวัด …………………………….. 
4. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ………………………………….………………………………………………………………. 
ออก  ณ  สำนักงาน ………………………………….…………. เมื่อวันท่ี ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 
5. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี ……………………… ถนน ………………………………ตำบล ………………….…………………… 
อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………………………………เบอร์โทร……………………… 
6. สถานภาพ   โสด    สมรส    หม้าย    หย่า 
 ช่ือสามี/ภรรยา.................................................................อาชีพ.................................................................. 
7. ช่ือบิดา.................................................................ช่ือมารดา..................................... ................................... 
8. ประสบการณ์ด้านด้านกาสอน……………………………………………………………...………………………………………… 
9. สำเร็จวุฒิการศึกษาสูงสุดจากสถาบัน.....................................................................ปี พ.ศ.........................
10. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

 สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 ใบรับรองแพทย์    รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป 
 ทำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี) 
 อื่นๆ............................................................................................................................ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงช่ือผู้สมัคร …………………………………………….. 
               (………………………………………) 
      วันท่ี …………………………………………….. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 
         ……………………………………… 
        (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
                    ขาดคุณสมบัติ เพราะ 
                    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 



 


