
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
เรื่อง  รับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง    จ านวน  1   อัตรา ค่าจ้าง 
รายเดือน 7,5๐๐.- บาท อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานที่  1120/2560 
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอ านาจเกีย่วกับลูกจ้างชั่วคราว  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวที่จา้งจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕60  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,500.-บาท) 
       สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  1  อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีรา่งกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ        
หรือจิตฟั่นเฟือน 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 าหรบัความผิดที่ได้กระท 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  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามที่ ก.ค.ศ ก าหนด   
  ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ 
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  
        ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ    
( วั น ครู  2504 )  อ า เ ภอ เ มื อ ง   จั ง หวั ดสุ โ ขทั ย   ตั้ ง แต่ วั นที่   11  – 19   มีนาคม    ๒๕๖3                        
เวลา 08.30 – 15.30 น.  (ในเวลาราชการ)  
        ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  

 ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๕.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๕.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม           

ตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จ านวน 1 ฉบับ 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
   ๖.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
           ๖.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 

  ๖.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกในวันที่  20  มีนาคม  25๖3  ณ  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ 
(วันครู 2504)  
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 ๘.  วัน   เวลา    และสถานที่สอบ 
       โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู 2504) จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่  24  มีนาคม  25๖3   
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ตามก าหนดการสอบในตาราง   ดังต่อไปนี้ 
 

วัน  เดือน  ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

24 มีนาคม 25๖3 
09.00 น. – 12.30 น. 

 
 

๑๓.๐๐ น. – ๑5.0๐ น. 
 

ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ภาค ข. 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ค. 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  
 

 
๕๐  คะแนน 

 
๕๐  คะแนน 

 
๕๐  คะแนน 

 

๙.  สถานที่สอบ 
9.1 โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  ต าบลธานี   อ าเภอเมือง   จังหวัดสุโขทัย 

 
๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการตัดสินการคัดเลือก 

        ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐    ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมกันเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.)  มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า     
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ค. มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากัน           
ให้ผู้ที่ล าดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า                
        ๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา    
ภายในวันที่  27  มีนาคม  25๖3  ณ  โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ให้ผู้ ผ่ านการคัด เลือกมาจัดท าสัญญาจ้ าง ในวันที่  31  มีนาคม  25๖3              
เวลา ๐8.30 -10.00 น. ณ โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
     ๑๑.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มา
รายงานตัวตาม วัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

       ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน (สอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3)  
ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                   ๑๑.๔ การจ้างครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
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  ๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่ า เป็ นผู้ ขาดคุณสมบัติ ต ามที่ ก าหนด หรือมีความรู้ คว ามสามารถความประพฤติ  ไม่ เหมาะสม                         
ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

 
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้

ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่   10  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 

       
 (นายอนุวัฒน์  สุวรรณมาตย์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ(วันครู ๒๕๐๔) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 
โทร. ๐55 - 611675, 086 - 4476331 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

รับสมัครครูลูกจ้างชั่วคราว   ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  
ตามประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) ลงวันที่  10  มีนาคม  25๖3 

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

10  มีนาคม  ๒๕๖3                         ประกาศรับสมัคร 
11 – 19  มีนาคม  ๒๕๖3   รับสมัครในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – 15.๓๐ น. 

(ในเวลาราชการ) 
20  มีนาคม  ๒๕๖3    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก      
24  มีนาคม  ๒๕๖3         สอบคัดเลือก  ภาค ก. , ภาค ข. และ ภาค ค.       
27  มีนาคม  ๒๕๖3     ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
31  มีนาคม  ๒๕๖3    ท าสัญญาจา้ง  (เวลา ๐๘.3๐ – 10.00 น.) 
16  พฤษภาคม  ๒๕๖3    เริ่มปฏิบัติงาน 
 

.............................................................................. 
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หลักสูตรและวิธีการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
สังกัดโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)   ลงวันที่  10  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2563) 
................................................................. 

ภาค  ก. ความรอบรู้   และความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   (คะแนนเต็ม  50  คะแนน) 
 ให้ทดสอบความรอบรู้  ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง  และความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 
ด้วยวิธีสอบข้อเขียน  ดังนี้ 
 1.  ความรอบรู้   ให้ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้ 
      1.1  สังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
      1.2  นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
       1.3  วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
      1.4  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 
  1.4.1  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547                            
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1.4.2  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
  1.4.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ                         
ของสถานศึกษา พ.ศ.2547 
  1.4.4  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและการปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 
  1.4.5  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 
  1.4.6 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547 

1.4.7  ระเบียบกระทรวงศึกษาธกิารว่าดว้ยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 
  1.4.8  ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ 
 2.  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง  ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาการศึกษา   ดังนี้ 
      2.1  หลักการศึกษา 
      2.2  หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 
      2.3  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

     2.4  จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
      2.5  สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

     2.6 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 3.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก    ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนในเนื้อหาวชิาเอก  
ภาค ข.  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  ตามแบบที่ก าหนด ภาค ค.     
การประเมินความเหมาะสมของบุคคล  (คะแนนเต็ม  50  คะแนน)  โดยวิธีการสัมภาษณ์  สังเกต ดังต่อไปนี้ 

1. ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างานและผลงาน จ านวน 1 แฟ้ม 
2. ความดีที่ได้กระท า 
3. บุคลิกภาพ 
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ  
5. เจตคติต่อวิชาชพี 
 
 



 
-๗- 

รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน 
ต าแหน่งครูผู้สอน  สังกัดโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)   จ านวน 1 อัตรา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504)   ลงวันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 25๖3 
 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/วิชาเอกท่ีรับสมัคร 
อัตรา

ค่าตอบแทน/
เดือน 

สถานศึกษาที่จัด
จ้าง 

จ านวนอัตรา
ที่ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

 
1. ครูผู้สอน 
 
 

 
ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษ 
 

 
7,500  บาท 

 
 

 
โรงเรียนวัดคูหา

สุวรรณ            
(วันครู 2504) 

 
 

 
1 อัตรา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง   
         โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
 เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ (วันครู 2504) 

  ด้วยข้าพเจา้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
 1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)................................................................................................... ............... 
 2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
 3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... ................................ 
      จากสถานศึกษา ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน...................... ...พ.ศ.............. 
 4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................... .......................................... 
 5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด............... 
 6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด.....................
 รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
 7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย       หย่า 
 8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ............................... 
 9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.... ................................................................ 
 10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วฒุิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชน    ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู   อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

   ข้าพเจา้ขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้า
 รับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจา้จะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
 ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
                    (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ................... 
 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................ 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 

 


