
 
ประกาศโรงเรยีนบ้านบางเจรญิ 

เรื่อง รับสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหนง่ครผููส้อน  
.............................................. 

ด้วยโรงเรียนบ้านบางเจริญมีนโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน และความต้องการให้มีครูผู้สอนครบทุกวิชาเอก ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อาศัยอ านาจตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐       
เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวฯ  ทางโรงเรียนจึงประสงค์
ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทยและวิชาเอกทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๒ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกท่ัวไป จ านวน ๑ อัตรา 
 

 ๒. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ 
รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การพัฒนาตนเองและพัฒนา

วิชาชีพ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

 ๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 
(๓) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
(๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
(๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 



(๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออก เพราะกระท าผิดตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 

(๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ 
 ๓.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย 
 (๑) จบการศึกษาวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกดนตรีไทยหรือที่มีชื่อเรียกอย่าง

อ่ืนที่เก่ียวข้องด้านดนตรีไทย  
 (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่คุรุสภาออกให้เพ่ือแสดงถึงการเป็น     

ผู้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ 
 (๓) มีความสามารถพิเศษและผลงานด้านดนตรีไทย 
 ๓.๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกท่ัวไป 
 (๑) จบการศึกษาวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกทั่วไป  
 (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่คุรุสภาออกให้เพ่ือแสดงถึงการเป็น     

ผู้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ 
 (๓) มีผลงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองหรือนักเรียน 

 

 ๔. รายละเอียดการจ้าง 
อัตราจ้าง 9,๐๐๐ บาท/เดือน โดยงบประมาณของทางโรงเรียน ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่        

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 

๕. การรับสมัครและเอกสารหลักฐาน 
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
๑. ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ่โรงเรียนบ้านบางเจริญ ตั้งแต่วันที่ 

๒๓ – ๒๗ มีนาคม ๒๕6๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ส านักงานผู้อ านวยการ 
๒. ดาวน์โหลดใบสมัครได้เว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://web.facebook.com/bcr.ac.th 

จากนั้นกรอกหรือพิมพ์ใบสมัครพร้อมสแกนหลักฐานแนบ ส่งเป็นไฟล์ชนิด PDF ทางกลุ่มบริหารงานบุคคล         
ID LINE : haruedi 

๕.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 

(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน ติดลงใบสมัคร ๑ รูป และให้ทางจุดรับสมัคร ๑ รูป 
(๒) ส า เนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ  และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน               

อย่างละ  ๑  ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
(๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
(๔) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่

เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
(๖) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ เช่น ส าเนาใบส าคัญการสมรส ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ

หรือสกุล เป็นต้น รับรองส าเนาถูกต้อง 
 



(๗) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่คุรุสภาออกให้เพ่ือแสดงถึงการเป็นผู้สามารถ
ประกอบวิชาชีพครูได้ รับรองส าเนาถูกต้อง 

(๘) เอกสารแสดงผลงาน เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แผ่นพับน าเสนอ ฯ (ถ้ามี) 
เอกสารตามข้อ  (๒) – (๘) ให้น าฉบับจริงมาแสดงในวันสอบด้วย และเอกสารที่เป็นฉบับส าเนาต้อง

รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ทางโรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๗ มีนาคม 256๓             

ณ  โรงเรียนบ้านบางเจริญ หรือทางเว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://web.facebook.com/bcr.ac.th 
 

๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
๗.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกดนตรีไทย จะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถ จ านวน ๕๐ คะแนน ในขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ 
- ความรู้ความสามารถในวิชาเอกดนตรีไทย ๒๐ คะแนน 
- ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๓๐ คะแนน ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน 
การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู  

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน ๕๐ คะแนน พิจารณาจาก 
- การสอบปฏิบัติการสอน ๓๐ คะแนน 
- ความรู้ความสามารถพิเศษที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ตามนโยบายและ

จุดเน้นของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน ๒๐ คะแนน 
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ  

๗.๒ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกทั่วไป จะด าเนินการคัดเลือก ดังนี้ 
(๑) ประเมินความรู้ความสามารถ จ านวน ๕๐ คะแนน ในขอบเขตเนื้อหา ได้แก่ 
- ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ๕๐ คะแนน ได้แก่ ภาษาและเทคโนโลยีส าหรับครู การพัฒนา

หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาส าหรับครู การวัดและประเมินผลการศึกษา การบริหารจัดการในห้องเรียน 
การวิจัยทางการศึกษา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และความเป็นครู  

(๒) ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง จ านวน ๕๐ คะแนน พิจารณาจาก 
- การสอบปฏิบัติการสอน ๓๐ คะแนน 
- ความรู้ความสามารถพิเศษที่สามารถปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้ตามนโยบายและ

จุดเน้นของสถานศึกษา โดยการสัมภาษณ์และพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จ านวน ๒๐ คะแนน 
รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ  

 

๘. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
คณะกรรมการจะด าเนินการคัดเลือกในวันที่ ๓๐ มีนาคม 256๓ ตามตาราง ดังนี้  

วนัที ่ เวลา การประเมนิ วธิกีารคดัเลอืก สถานที ่
๓๐ มี.ค. 6๒ ๐๙.๐๐ น.  

–  
๑๐.๐๐ น. 

ภาคประเมินความรู้ความสามารถ 
จ านวน ๕๐ คะแนน 

การสอบข้อเขียน ห้องประชุม
โรงเรียนบ้าน

บางเจริญ 
๑๐.๓๐ น.  
เป็นต้นไป 

ภาคประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง จ านวน ๕๐ คะแนน 

สอบปฏิบัติการสอน
การสัมภาษณ์ และ
พิจารณาแฟ้มสะสม
ผลงาน(Portfolio) 



 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันทั้งภาคประเมินความรู้ความสามารถ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๐ 

และภาคประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ โดยการประกาศผลจะเรียงตามล าดับคะแนน
จากมากไปหาน้อย กรณีที่ได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากได้คะแนน
เท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

 

๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี 
โรงเรียนบ้านบางเจริญจะประกาศผล ภายในวันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕6๒ ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญหรือ

ทางเว็บไซต์ http://bcr.ac.th และ https://web.facebook.com/bcr.ac.th โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับ
การจัดจ้างตามจ านวนต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร เมื่อจ้างครบแล้วบัญชีเป็นอันยกเลิก และจะยกเลิกผู้ได้รับการ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
(๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามที่ก าหนด 
(๓) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
(๔) ตรวจสอบในภายหลัง พบว่า ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามข้อ ๓ ส าหรับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 
ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในครั้งแรก รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนบ้านบางเจริญ         

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. 
 

๑๑. อื่นๆ 
๑๑.๑ ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการจัดจ้างตามล าดับที่ของบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เท่ากับจ านวน

ต าแหน่งที่ประกาศรับสมัคร ทั้งนี้ ลูกจ้างชั่วคราวจะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ ใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑.๒ การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกของโรงเรียน
บ้านบางเจริญเป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศ หากต้องมีการ
เรียกตัวครั้งต่อๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ประกาศไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนหรือประสานทาง
โทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร  

๑๑.๓ ในวันที่จัดท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ  
๑๑.๔ ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง 

โรงเรียนบ้านบางเจริญจะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล าดับถัดไป เพ่ือท าสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลัง
มิได้ 

๑๑.๕ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ งานธุรการโรงเรียน โทรศัพท์ ๐ ๓๒๖๔ ๖๙๔๕ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล โทรศัพท์ ๐๙ ๓๗๔๙ ๖๙๓๙ 

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
                                                                    (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
 
 



แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นบางเจริญ 
เรื่อง รับสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหนง่ครผููส้อน 

ลงวนัที ่๒๓ มนีาคม ๒๕๖๓ 
.................................................................................................................  

รายละเอยีดเกณฑ์การประเมนิภาคความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
 ๑. การสอบปฏบิตัิการสอน ๓๐ คะแนน พิจารณาจาก 

๑.๑ ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้  ๕ คะแนน 
๑.๒ บุคลิกภาพ การแต่งกาย เหมาะสม    ๕ คะแนน 
๑.๓ การสื่อสารที่ชัดเจน เหมาะสม และเกิดความเข้าใจ  ๕ คะแนน 
๑.๔ เทคนิคการสอนที่เหมาะสม น่าสนใจ  ๕ คะแนน 
๑.๕ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ๕ คะแนน 
๑.๖ วิธีการและเครื่องมือวัดผลและประเมินผล  ๕ คะแนน 
การให้คะแนนในส่วนการสอบปฏิบัติการสอน ให้คะแนน ดังนี้ 
 - ระดับดีมาก  ๕ คะแนน 
 - ระดับดี  ๔ คะแนน 
 - ระดับพอใช้  ๓ คะแนน 
 - ระดับปรับปรุง  ๒ คะแนน 
 - ระดับปรับปรุงมาก ๑ คะแนน 
   

 ๒. การสมัภาษณ ์และพจิารณาแฟม้สะสมผลงาน(Portfolio) ๒๐ คะแนน พิจารณาจาก 
๒.๑ พิจารณาประวัติส่วนตัวและการจบการศึกษา ๕ คะแนน  
 ๑) ระดับการจบการศึกษา (๓ คะแนน) 
 - ระดับปริญญาเอก  ๓ คะแนน 
 - ระดับปริญญาโท  ๒ คะแนน 
 - ระดับปริญญาตรี  ๑ คะแนน 
 ๒) การจบการศึกษา (๕ คะแนน) 
 - จบการศึกษาเกียรตินิยม  ๒ คะแนน 
 - จบการศึกษาตามปกติ   ๑  คะแนน 
๒.๒ พิจารณาประสบการณ์การท างาน ๕ คะแนน พิจารณาจาก 
 - มากกว่า ๒ ปีขึ้นไป  ๕ คะแนน 
 - ๑ ปี ถึง ๒ ปี   ๔ คะแนน   
 - น้อยกว่า ๑ ปี   ๓ คะแนน 
๒.๓ พิจารณาไหวพริบและทัศนคติต่อการท างาน ๕ คะแนน  
 ให้คณะกรรมการตั้งค าถามเพ่ือให้ผู้สมัครได้ตอบค าถามที่แสดงถึงไหวพริบ เจตคติ และ

อุดมการณ์การท างานที่เหมาะสม เป็นผลดีต่อนักเรียน โรงเรียน และราชการ โดยให้คะแนน ดังนี้ 
 - ระดับดีมาก   ๕ คะแนน 
 - ระดับดี   ๔ คะแนน 
 - ระดับพอใช้   ๓ คะแนน 
 - ระดับปรับปรุง   ๒ คะแนน 
 - ระดับปรับปรุงมาก  ๑ คะแนน 
 



๒.๔ พิจารณาผลงานเชิงประจักษ์ ๕ คะแนน  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลงานจาก Portfolio หลักฐาน ร่องรอย ที่ผู้สมัครได้พัฒนานักเรียนและ

พัฒนาตนเอง จนประสบความส าเร็จในด้านต่าง ๆ โดยให้คะแนน ดังนี้ 
 - ผลงานระดับชาติ  ๕ คะแนน 
 - ผลงานระดับภูมิภาค  ๔ คะแนน 
 - ผลงานระดับจังหวัด  ๓ คะแนน 
 - ผลงานระดับเขตพ้ืนที่  ๒ คะแนน 
 - ระดับอ าเภอ/ศูนย์/กลุ่ม  ๑ คะแนน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบรบัสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่เปน็ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหนง่ครผููส้อน  
วชิาเอก (   ) ดนตรไีทย  (    ) ทัว่ไป  

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

๑. ข้อมลูสว่นตวั 
๑.๑ ชื่อ......................................................นามสกุล.........................................................  
๑.๒ วัน เดือน ปีเกิด .........../.................../...............  
๑.๓ อายุ (ณ วันสมัคร) ..............ปี ................เดือน 
๑.๔ สัญชาติ............ เชื้อชาติ................... นับถือศาสนา........................ 
๑.๕ ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่................. หมู่............ ต าบล.............................. อ าเภอ.............................. 
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................ 
๑.๖ ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก เลขที่................. หมู่............ ต าบล.............................. อ าเภอ.............................. 
จังหวัด.......................................... รหัสไปรษณีย์........................ 
๑.๗ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ๑. ................................................ ๒. ............................... .............. 
 

๒. ข้อมลูความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
๒.๑ ปีที่จบการศึกษา/วุฒิการศึกษา/สถานศึกษา (ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงระดับสูงสุด) 

ปีทีจ่บการศึกษา วฒุกิารศึกษา สถานศึกษา 
   
   
   
   
   
   
   

 

๒.๒ ประสบการณ์การฝึกงาน/ท างาน 
ปีทีฝ่กึงาน/

ท างาน 
สถานทีฝ่ึกงาน/ท างาน ภาระงานที่ไดร้บัมอบหมาย 

   
   
   
   
   
   

 

ติดรูปขนาด 
๑ x ๑.๕ นิ้ว 



๒.๓ ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ  
 ๒.๓.๑ ความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการสอน ...........................................................................  

............................................................................................................................. ....................................................... 
 ๒.๓.๒ ความสามารถพิเศษข้างต้น ส่งผลต่อคุณภาพต่อนักเรียนและตนเองอย่างไร จงอธิบาย

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ 
       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
                                   ผู้สมคัร 
                                                                                 ........./.........../........... 
 

๓. ค ารบัรอง 
 ข้าพเจ้า..................................................................... ต าแหน่ง..............................ระดับ..... ......................... 
หน่วยงาน..................................................... ขอรับรองว่า (ชื่อผู้สมัคร)................. ..................................................... 
ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก (   ) ดนตรีไทย  (    ) ทั่วไป เป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครทุกประการ 
 
       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
      ต าแหน่ง............................................................................... 
      ระดับ.................... หน่วยงาน.............................................. 
                                                                                   ........./.........../........... 
หมายเหตุ  ค ารับรองให้ข้าราชการระดับ ๕ หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รับรองเท่านั้น 
 

๔. การตรวจสอบและรบัรองเอกสารหลกัฐาน (สว่นของเจา้หนา้ทีร่บัสมคัร) 
 ให้ท าเครื่องหมายในช่องที่มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน 

(  ) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ x ๑ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) และถ่ายครั้งเดียวกัน ติดลงใบสมัคร ๑ รูป และให้ทางเจ้าหน้าที่รับสมัคร ๑ รูป 

(  )  ส า เนาปริญญาบัตร  หรือส าเนาหนังสือรับรองวุฒิ  และหรือส าเนาแสดงผลการเรียน               
อย่างละ  ๑  ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

(  ) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) จ านวน ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
(  ) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน ๑ ฉบับ รับรองส าเนาถูกต้อง 
(  ) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่

เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 



(  ) หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ ..........................................................................  
(  ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานอ่ืน ๆ ที่ครุสภาออกให้เพ่ือแสดงถึงการเป็นผู้สามารถ

ประกอบวิชาชีพครูได้ รับรองส าเนาถูกต้อง 
(  ) เอกสารแสดงผลงาน เช่น แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) แผ่นพับน าเสนอ ฯ (ถ้ามี) 
 

       ลงชื่อ........................................................ 
       (................................................................) 
                               เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
                                                                                    ........./.........../........... 

 

๕. การพจิารณากลัน่กรองผูส้มัคร 
 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมัครได้พิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และค า
รับรองของผู้สมัคร (ชื่อผู้สมัคร) ....................................................................................... เหน็วา่  
 (  ) สมควรมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
 (  ) ไม่สมควรมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เนื่องจาก ...................................................................................... 
      .............................................................................................................................................................. 
 
 ลงชื่อ..................................... ลงชื่อ...................................... ลงชื่อ..................................... 
 (.............................................) (..............................................) (..............................................) 
                ประธานกรรมการ                        กรรมการ                             กรรมการ 
 

๖. ผูอ้นุญาต 
 (   ) อนุญาตให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   
 (   ) ไม่อนุญาตให้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เนื่องจาก ............................................................................... 
      ............................................................................................................................................................ 
 
              (นายอรรถพล บัวทอง) 
                                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ 
                                                                                        ........./.........../........... 
 

 


