
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านวงัยาว 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังยาว  ต าบลวังยาว  อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ี
ครู ผู้สอน  จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วัน ท่ี  ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ ยวกับลูก จ้างช่ัวคราว  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน และอัตรำค่ำจ้ำง ระยะเวลำกำรจ้ำง 
   ๑.๑ ต ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง    จ านวน  ๑  อัตรา  
   ๑.๒ รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน ปฏิบัติงานในหน้าท่ีหลักเกี่ยวกับงานด้านการสอนและส่งเสริม 
การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้น  
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๑.๓ อัตรำค่ำจ้ำง  เดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท จากเงินงบประมาณ รายการค่าจัดการเรียนการสอน 
(เงินอุดหนุนรายหัว) ประเภทงบด าเนินงาน ในลักษณะจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๑.๔ ระยะเวลำกำรจ้ำง  วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 
พรรคการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ี
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
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   ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการศึกษา สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
  ๓.๒  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

  ๔.  กำรรับสมัคร 
    ผู้มีความประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียน 
บ้านวังยาว  ต าบลวังยาว อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในระหว่างวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี ๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามข้อมูล โทร 081-7992938 

๕.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
 ๕.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

  ๕.๒  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๕.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานแสดงการขอขึ้นทะเบียน (กรณีอยู่ใน
ระหว่างด าเนินการ)  จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านวังยาว จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด  
วัน เวลา สถานท่ี ในการคัดเลือก  ภายในวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนบ้านวังยาว  ต าบลวังยาว   
อ าเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย และทาง เวปไซต์ www.banwangyao.ac.th 
          ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านวังยาว จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)   
ในวันอังคารท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านวังยาว ซึ่งผู้สมัครต้องมา
รายงานตัวก่อนถึงเวลาเริ่มสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที 
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 ๘. องค์ประกอบของกำรประเมินด้วยกำรสอบสัมภำษณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
๘.๑ ประวัติส่วนตัวและประวัติการศึกษา ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการตอบค าถามและเอกสาร

เกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและประวัติเกี่ยวกับประสบการณ์ในการสอนวิชาชีพครู (ถ้ามี) 
   ๘.๒ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา  ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง การส่ือสาร 
   ๘.๓ วุฒิภาวะทางอารมณ์  ๑๐ คะแนน  พิจารณาจากการตอบค าถามและการส่ือสาร 
  ๘.๔ การมีปฏิญาณไหวพริบ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากการประมวลการตอบค าถาม โดยมีหลักคิด
และวิธีการแก้ปัญหาในเชิงบวก สามารถอธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 
   ๘.๕ เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ คะแนน พิจารณาจากแรงจูงใจ เจตคติ อุดมการณ์ทีมีต่อวิชาชีพครู 
 ๙.  เกณฑ์กำรตัดสินและกำรจัดล ำดับผลกำรสอบคัดเลือก 

  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนจะน าผลคะแนน 
จากการสอบสัมภาษณ์ มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

 ๑๐.  กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  โรง เรียน บ้ าน วั งยาว  จะประกาศราย ช่ือ ผู้ ผ่ าน การคัด เลือก  โดย เรีย งล า ดับ จาก ผู้ ท่ี 
ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้  ภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ณ โรงเรียน 
บ้านวังยาว และทาง เวปไซต์ www.banwangyao.ac.th โดยบัญชีดังกล่าวมีระยะเวลา ๒ ปี นับแต่วันประกาศผล 
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นส้ินสุด ผู้สมัครหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 ๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
  โรงเรียนบ้านวังยาว  ต าบลวังยาว  อ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต ๓ ซึ่งทางโรงเรียนมีบ้านพักครูให้ส าหรับผู้ท่ีไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ 

 ๑๒.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันศุกร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยใช้ประกาศรายช่ือและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านวังยาว เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับ
การคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี  ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้น
บัญชีไว้ 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน         

          ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕     

                           
                                                              (นายธวัชพงษ์  พรหมจักร) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังยาว 
 
 



 
 
 
 

          ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านวงัยาว  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๓ 

…………………………………………………………. 
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๔.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๕.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา...........................................................สาขาวิชา............................................................. 
       มคีวามรู้ความสามารถพิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๖.    ขอสมัครเพื่อรับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน โรงเรียนบ้านวังยาว และขอรับรองว่าข้อมูล 
       ดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 

(ลายมือช่ือ)...................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
       (..................................................) 
                       รับใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 

 

เลขท่ี........./.......... 



 

**เอกสำรและหลักฐำนท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
 ๑.  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

๒.  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๓.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
   ๕.  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานแสดงการขอข้ึนทะเบียน (กรณีอยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ)  จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๖.  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
 

*** ส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที 
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถูกต้องแล้ว  
 


