
 

 

  ประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
           ด้วยโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๑๖/ ว๖๒๙      ลงวันที่ ๒๘  กันยายน  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒ / ๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และหนังสือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต ๔ ที ่ศธ ๐๔๐๘๕/๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน  ๑ อัตรา ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือก 
อัตราจ้างรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน  จ านวน ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

(-หกพันบาทถ้วน-) 
๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก 

  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) 
ส าเร็จการศึกษา 

๒.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

๒.๔  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด 
ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๕ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ๒.๖  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  

           ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์
(โศกนาคสามัคคี) ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่  ๘ – ๑๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
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       ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 

ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ๔.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๖ ใบรับรองแพทย์    

        ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการ 
คัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ รับสมัคร
จริง และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 

  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ 
 ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) อ าเภอบ้านใหม่ไชยพจน์  
จังหวัดบุรีรัมย์ และ และเว็บไซต์ www.wanasan.ac.th 

๗.วิธีการคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 
 

http://www.wanasan.ac.th/


- ๓ - 
 
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

         ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
             วันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๒ รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

      ๑๐.๕ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่าน 
การประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
      ๑๐.๖ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น      
  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
            ประกาศ   ณ   วันที่   ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 
 
                                                                 

                             (นายทานิน  จันทะขาล) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 
 

โรงเรียนวดัวนาสันต์ฯ 
โทรศัพท ์ ๐๘๙๙๔๗๓๓๒๕ 
 
                               
 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  
ตามประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ลงวันที่  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

................................................................................ 
 
วันที่   ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒        ประกาศรับสมัคร 
วันที่   ๘ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒       รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
                                                                         (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
วันที่   ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
วันที่   ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒         สอบคัดเลือก  
วันที่   ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒        ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่   ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒        รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ 

…………………………………………………………. 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกนครูอัตราจ้าง รายละเอียดประกอบการสมัครดังนี้ 

๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล............. ................................................................... 
๒. เกิดวันที่........... เดือน.......................................พ.ศ...........................อายุถึงวันสมัคร...........ปี............เดือน        
๓. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................................... ออก ณ อ าเภอ..................................... 
    จังหวัด................................... บัตรหมดอายุวันที่..............เดือน......................................พ.ศ. ..................... 
๔. ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่.................หมู่ที.่.............บ้าน.......................................ต าบล........................................... 
    อ าเภอ..............................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์................................ 
    เบอร์โทรศัพท์บ้าน.....................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....................................................       
๕. สถานภาพ  โสด   สมรส  หม้าย  หย่า ชือ่สามี/ภรรยา............................................................ 
๖. วุฒิการศึกษา..........................................................................วิชาเอก............................................................ 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................  
๗. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ 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 

เลขประจ าตัวสอบ............. 


