
 

 

  ประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
           ด้วยโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ ว๖๒๙      ลงวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และหนังสือสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/๑๓๒๔ ลงวันที่ ๑๐ 
เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน  ๑ อัตรา ดังนี้ 

๑.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  ๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
  ๒. ไม่เป็นผู้มีกายภาพทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือ              
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
  ๓. เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 

๒.  ขอบเขตรายละเอียดของงาน 
  ๒.๑ ผู้รับจ้างรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๓ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 
    (๑) ผู้รับจ้างต้องมาปฏิบัติงานทุกวันทำการของทางราชการ  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. 
โดยต้องมาบันทึกเวลาที่มาปฏิบัติงานในแต่ละวัน ด้วยตนเองทุกครั้งหากพบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่รับผิดชอบ ให้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
    (๒) ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถมาปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ในวันใด ผู้รับจ้างจะจัดให้มีบุคคลอื่นมา
ทำงานแทนในวันนั้นๆ ไม่ได้ เนื่องจากงานของผู้รับจ้างเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะ 
    (๓) ผู้รับจ้างต้องจัดทำบันทึกการสอนทุกครั้งที่มาปฏิบัติงาน 
    (๔) ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
  - ปฏิบัติงานเตรียมการสอน 
  - งานปฏิบัติการสอน 
  - งานประเมินผลการเรียน 
  - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
              (๕) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งโดยชอบของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างที่ใช้อยู่และ
ที่จะออกใช้ในภายหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
    (๖) แต่งกายด้วยชุดสุภาพและเรียบร้อย 
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๒.๒ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการทำละเมิดต่อบุคคล ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอ่ืนเว้นแต่เหตุ
สุดวิสัย 
 ๒.๓ การว่าจ้างไม่ทำให้ผู้รับจ้างมีฐานะเป็นลูกจ้างของทางราชการ หรือมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็น
ลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 
 ๒.๔ ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิในการพิจารณาให้สิ้นสุดการจ้างเมื่อใดก็ได้ หากเห็นว่าผู้รับจ้างประพฤติตน
ในทางท่ีเสื่อมเสียหรือผลงานไม่มีประสิทธิภาพหรือด้วยเหตุผลอ่ืนใดอันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อทาง
ราชการ   ทั่งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะวินิจฉัย โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิจะฟ้องร้องหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น 

 ๓. การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดวนาสันต์         

(โศกนาคสามัคคี) หมู่ที่ ๔ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

       ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑ ฉบับ 
  ๔.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๔.๕  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน
วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

๕.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ ๑๔
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) และเว็บไซต์ www.wanasan.ac.th 
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 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาค
สามัคคี) โดยกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
เต็ม 

วันที่ ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป/ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 
๗.  เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๗.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนในภาค ก และภาค ข มากกว่าอยู่
ในลำดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 

  ๗.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๘.๑ 
ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
  ๗.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ   
                     ๗.๔ บัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้       
เป็นต้นไป แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเป็นการเฉพาะราย    
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
หรือผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 ๘.  การจัดทำสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๘.๑ จะทำสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกำหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๘  มิถุนายน ๒๕๖๒  ถึงวนัที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัด
จ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้  
 ๘.๒ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่าน
การประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดทำสัญญาต่อเนื่อง 
 ๘.๓ การจ้างครูอัตราจ้างนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 



 ๘.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                 

                             (นายทานิน  จันทะขาล) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนวดัวนาสันต์ฯ 
โทรศัพท ์ ๐๘๙๙๔๗๓๓๒๕ 
 
                               
 



ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ลงวันที่  ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
วันที่   ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒        ประกาศรับสมัคร 
วันที่   ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒       รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
วันที่   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
วันที่   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒         สอบคัดเลือก  
วันที่   ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒        ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่   ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒        ทำสัญญาจ้าง เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 วันที ่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒     เริ่มปฏิบัติงาน  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

........................................................ 
  
ภาค  ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  - ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  - นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ภาค  ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(50 คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา ด้วยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  - หลักการศึกษา 
  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  - การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  - สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
  - การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
ภาค  ค   ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (50 คะแนน) 

โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
- ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์ 
- บุคลิกภาพ  และการวางตน 
- ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ 
- เจตคติต่อความเป็นครู 
- แฟ้มสะสมผลงาน 
 



 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 

…………………………………………………………. 
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนครูอัตราจ้าง รายละเอียดประกอบการสมัครดังนี้ 

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............. ................................................................... 
๒. เกิดวันที.่.......... เดือน.......................................พ.ศ...........................อายุถึงวันสมัคร...........ปี............เดือน        
๓. บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... ออก ณ อำเภอ..................................... 
    จังหวัด................................... บัตรหมดอายุวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ..................... 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่.................หมู่ที.่.............บ้าน.......................................ตำบล........................................... 
    อำเภอ..............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
    เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................       
๕. สถานภาพ  โสด   สมรส  หม้าย  หย่า ชือ่สามี/ภรรยา............................................................ 
๖. วุฒิการศึกษา..........................................................................วิชาเอก............................................................ 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................  
๗. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
 สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบแสดงผลการเรียน 
 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
 สำเนาทะเบียนบ้าน   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
           (ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัครสอบ 
                 (.....................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ……………….. 
 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
 
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ............... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................. 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ฯ 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 

 

ติดรปูถ่าย 
1 น้ิว 

เลขประจำตัวสอบ............. 


