
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง 

เร่ือง รับสมัครบุคคลท่ัวไปสอบคัดเลือกจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ีครูผูสอน 

 ดวยโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง อําเภอแมระมาด สาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต ๒  ประสงคจะรบัสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลอืกจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอนจํานวน ๒อัตรา    

ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสอืสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดวนมาก ที่ ศธ. ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖       

ลงวันที่  ๑๕   มีนาคม  ๒๕๔๗  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ     

วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖   เรื่อง  มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว และเกณฑและวิธีการ

บรหิารงานบุคคล : ลูกจางช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร

บุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน  ดังน้ี 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน (อัตราคาจางเดือนละ 

๘,๐๐๐  บาท ) จํานวน   ๒  อัตรา   

  -สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน ๑ อัตรา 

  -สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร  จํานวน ๑ อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

                   ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 

        ๒.๒ เปนผูไดรับวุฒปิรญิญาตรีทางการศึกษา ศึกษาศาสตร หรือครุศาสตร วิชาเอก/โท ภาษาอังกฤษ

หรือคณิตศาสตร  ตรงตามสาขาวิชาที่จะสมัคร 

      ๒.๓ ไมเปนพระภิกษุ หรอืสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู  

          ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสอบคัดเลอืก ใหขอรับใบสมัครและย่ืนใบสมัครไดที่โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารงุ 

อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก ต้ังแตวันที่  ๕–๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ (ไมเวนวันหยุดราชการ ) 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบคัดเลือกจะตองนํามายื่นในวันสมัคร  

      ๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหรอืหนังสือรับรองคุณวุฒทิี่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร  จํานวน  ๑ ฉบับ  โดยจะตองสําเรจ็

การศึกษาและไดรบัการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติไมหลงัวันเปดรบัสมัครวันสุดทายคือวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

      ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน     จํานวน  ๑  ฉบับ 

                ๔.๓  สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

 



                ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกลุ  (ถามี)    จํานวน  ๑  ฉบับ  

 ๔.๕  ใบรับรองแพทย     จํานวน  ๑  ฉบับ 

                ๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  น้ิว  จํานวน  ๓ รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน)  

  ๕.  การยื่นใบสมัคร 

  ๕.๑  ผูสมัครจะตองรบัและย่ืนใบสมัครสอบคัดเลอืกดวยตนเอง  และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ใหถูกตองและครบถวน 

          ๕.๒  ผูสมัครตองแจงสถานที่ทีส่ามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของ 

การไปรษณียไวในใบสมัคร 

                ๕.๓  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรยีบรอยตอหนาเจาหนาที่รบัสมัคร 

          ๖.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

       ประกาศรายช่ือผูมสีิทธ์ิเขารับการคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙  

ณ  หองธุรการโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารงุ 

          ๗.  หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

        หลกัสูตรและวิธีการรับสมัครบุคคลทั่วไปสอบคัดเลือกจางเปนลกูจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอนปรากฏ

ในรายละเอยีดของหลกัสูตรการประเมินและคัดเลือกตาม ขอ ๘ 

๘.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  

ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. เปนตนไป โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง จะดําเนินการโดย 

                    (๑) การสอบภาค ก ความรูความสามารถทัว่ไป 

                    (๒) การสอบภาค ข ความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง 

(๓) การสอบสัมภาษณ 

                    กําหนดการสอบคัดเลือกในตารางกําหนดการดังตอไปน้ี 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

๐๘.๓๐ น.- ๑๐.๐๐ น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(๑) การสอบภาค ก ความรูความสามารถ

ทั่วไป 

   - ภาษาไทย 

   - คณิตศาสตร 

   - ภาษาอังกฤษ 

   - พลวัตร 

   - ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัคุณธรรม 

จริยธรรมและอุดมการณของความเปนครู  

มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   

 

 

๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 

 

 

๑๓.๐๐ เปนตนไป 

 

(๒) การสอบภาค ข ความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะตําแหนง  ความรูความสามารถ

เกี่ยวกับกลุมวิชาหรือสาขาวิชาเอก 

(๓) การสอบสัมภาษณ 

  

 

๖๐ 

 

 

๕๐ 

 

 รวม ๑๗๐  

 

๙.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

       ๙.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวม  ไมนอยกวารอยละ ๖๐    ในกรณีที่มผีูไดคะแนนรวมเทากัน    

จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบภาค ก  มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการ 

ใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบภาค ข  มากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนนเทากันใหใชวิธีการสุม (จับฉลาก) 

โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงต้ังข้ึน 

        ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๙.๑  เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนน  

รวมสงูสุดลงมา  ในวันที่  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๙ ทําสัญญาจางพรอมรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาที ่

ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  ข้ึนบัญชีไวไมเกิน ๒ ปนับต้ังแตวันประกาศผลการสอบ

คัดเลือก 

         ๑๐.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสอบคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 

     ๑๐.๑  ตามกําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสญัญาจางในวันที ่๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ 

น. – ๑๒.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เปนตนไปตามขอตกลงในสัญญาจาง  ณ โรงเรียน

บานแมระมาดราษฎรบํารุง ตําบลแมระมาด อําเภอแมระมาด จังหวัดตาก  

๑๐.๒  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก   จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผูผาน 

การสอบคัดเลือกเปนหนังสือเรียกตัวผูมีสทิธ์ิมาจัดทําสญัญาจางเปนลกูจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน  ครั้งแรก ใหมา

รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเปนหนาที่ของผูสมัครทีต่องรบัทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการ

สอบคัดเลือก  

    ๑๐.๓ ผูไดรับการจัดทําสญัญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครูผูสอน  ตองไปรายงานตัวเพื่อ

จัดทําสญัญาจาง ลูกจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน  ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิ และถูก

ยกเลกิประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลอืกเปนการเฉพาะราย 

  ๑๐.๔ การจางลกูจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน  ไมมีขอผูกพันตอเน่ืองที่จะนําไปสูการบรรจหุรือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

  ๑๐.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน  ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา

เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่ง

เลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมเีงือ่นไข และจะไมมสีิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

 

 

 



 

  ๑๑.  ผลการคัดเลอืกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด  ผูสมัครสอบคัดเลือกหรอืบุคคลอื่น 

จะคัดคาน หรือรองเรียน ไมได ไมวากรณีใด ๆ  

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ   ณ   วันที่    ๕  เดือนตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                                  

                                                              (นายวรรณชัย  เหลาทรัพย) 

                      ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลอืกลูกจางช่ัวคราวทําหนาทีค่รูผูสอน   

ตามประกาศโรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารุง ลงวันที่  ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

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

 

๕ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกาศรับสมัคร 

๕ –๑๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙     รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

                                                    ไมเวนวันหยุดราชการ 

๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิเขารับการสอบคัดเลือก 

๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๙   สอบคัดเลือก 

๑๔ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

๒๗ ตุลาคม  ๒๕๕๙   ทําสัญญาจาง  

๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙    เริ่มปฏิบัติงาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครเขารบัการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนลกูจางช่ัวคราวทําหนาที่ครผููสอน   

โรงเรียนบานแมระมาดราษฎรบํารงุ   สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 
 

 

 

   เลขประจําตัวสอบ.............................. 

๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................. 

๒. เกิดวันที่..............เดือน.............................พ.ศ.......................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

๓. วุฒิการศึกษา............................................วิชาเอก............................................................................... 

    จากสถานศึกษา ...........................................................เมือ่วันที่..........เดือน......................พ.ศ............... 

๔. ความรูความสามารถพเิศษ........................................................................................................................ 

๕. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให ณ อําเภอ.....................จงัหวัด..................... 

๖. ปจจบุันอยูบานเลขที่...........หมูที่......ตําบล........................อําเภอ..........................จังหวัด........................ 

    รหัสไปรษณีย............................โทร........................................... 

๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หมาย             หยา 

๘. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่..................................ออกใหเมื่อวันที่........เดือน......................พ.ศ.............. 

    หมดอายุ เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.................. 

๙. ไดแนบหลักฐานตางๆซึง่ไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตองแลวดังน้ี 

  สําเนาใบวุฒิบัตรหรือใบสุทธิหรือปรญิญาบัตร 

  สําเนาบัตรประชาชน  ใบรบัรองแพทย 

  สําเนาทะเบียนบาน  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถามี)  

  อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 
    

ขาพเจาขอรบัรองวา ขอความที่แจงไวในใบสมัครน้ี ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับการสอบ

คัดเลือกแลวถูกตองและเปนความจริงทกุประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ ทัง้สิ้นใน

การสอบคัดเลือก 

ลงช่ือ.........................................................ผูสมัครสอบ 

               (....................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   
 

บันทึกของเจาหนาทีร่ับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลกัฐานไดถูกตองครบถวน

แลว 

 

ลงช่ือ..............................................เจาหนาทีร่ับสมัคร 

    (.........................................................) 

วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 

มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 

ลงช่ือ............................................เจาหนาที่ตรวจสอบ 

    (..........................................................) 

วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 

 

 

 


