
 

 

  ประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 

********************* 
           ด้วยโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที ่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 ที่ ศธ ๐๔๐๘๕/๑๖๓๘ ลงวันที่ ๒๘ 
เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องอนุญาตจ้างลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน จ านวน  ๑ อัตรา ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย อัตราค่าจ้างเดือนละ 
๖,๐๐๐ บาท/เดือน  
          ๑.๒ ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ท าหน้าที่ครูผู้สอนประจ าชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ และงานอ่ืนๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 

   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิด   
ทางอาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาปฐมวัย 
  ๓.๒  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๓.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 ๔. การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดวนาสันต์         

(โศกนาคสามัคคี) หมู่ที่ ๔ ต าบลแดงใหญ่ อ าเภอบ้านใหมไ่ชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่   ๑ - ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๕.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๕.๕  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล(ถา้มี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียน
วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ ๘  
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) และเว็บไซต์ www.wanasan.ac.th 
 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาค
สามัคคี) โดยก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ ๙  พ.ค. ๒๕๖๐ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

ภาค ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ภาค ข  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 
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๘.  เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๘.๑ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนในภาค ก และภาค ข มากกว่าอยู่
ในล าดับที่ดีกว่าหากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนน ภาค ค มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

  ๘.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๘.๑ 
ภายในวันที่ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐  
  ๘.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณใีดๆ   
                     ๘.๔ บัญชีผูส้อบคัดเลือกได้ให้ใช้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศข้ึนบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้       
เป็นต้นไป แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
ตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีเป็นการเฉพาะราย    
ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว หรือผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
หรือผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 ๙.  การจัดท าสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดย
ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยใช้ประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  เป็นหนังสือเรียกตัว
เพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวใน
ครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้  
 ๑๒.๒ เมื่อถึงสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
 ๑๒.๓ การจ้างครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 ๑๒.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐     
 
 
                                                                 

                             (นายทานิน  จันทะขาล) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) 
 โรงเรียนวดัวนาสันต์ฯ 

โทรศัพท ์ ๐๔๔-๑๑๙๒๔๙ 
 
                               
 



ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี)  ลงวันที่    ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
................................................................................ 

 
วันที่   ๒๘  เมษายน ๒๕๖๐       ประกาศรับสมัคร 
วันที่   ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐     รับสมัคร เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
วันที่   ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก     
วันที่   ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐       สอบคัดเลือก  
วันที่   ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๐      ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่   ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐      ท าสัญญาจ้าง เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 วันที ่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐       เริ่มปฏิบัติงาน  
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือก 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐) 

........................................................ 
  
ภาค  ก  ความรู้ความสามารถทั่วไป/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ด้วยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  - ความรอบรู้ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
  - นโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
  - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
ภาค  ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
 ให้ทดสอบความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา ด้วยวิธีสอบข้อเขียน เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 
  - หลักการศึกษา 
  - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  - การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  - สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
  - การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
ภาค  ค   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ 

- ประวัติการท างาน  ประสบการณ์ 
- บุคลิกภาพ  และการวางตน 
- ความรู้  ความสามารถ 
- ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ 
- เจตคติต่อความเป็นครู 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

…………………………………………………………………………………………….. 



 
 

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 าตัวประชาชนเลขที่......................................................... 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 ชื่อสามี/ภรรยา............................................................ 
๖. วุฒิการศึกษา..........................................................................วิชาเอก........................................................ .... 
     ความรู้ความสามารถพิเศษ...........................................................................................................................  
๗. ได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) 
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................... 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครแล้ว 
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น 
 
           (ลงชื่อ)...................................................ผู้สมัครสอบ 
                 (.....................................................) 
       ยื่นใบสมัครวันที่ ...........เดือน..........................พ.ศ……………….. 
 
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ........................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ............... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.................................. 
 
ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบฯ 
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............. 

 

ติดรปูถ่าย 

เลขประจ าตัวสอบ............. 


