
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านดอนทอง(ออ่งพิทยาคาร) 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชัว่คราว   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

………………………………………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำ
หน้าที่ครูผู้สอน (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู
อัตราจ้างทำหน้าท่ีครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ)  ดังนี้ 

          ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท  (-เก้าพันบาทถ้วน-) 

          - ครูสอนภาษาอังกฤษ                                                   จำนวน  ๑  อัตรา 

          ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                    ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

                    ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
                    ๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
                    ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน              ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
                    ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
                    ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
                    ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอืน่
ของรัฐ 
          หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอืน่ของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องนำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มา
ยื่นด้วย 



          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
                    - ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในวิชาเอกภาษาอังกฤษ    

         ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่อง
พิทยาคาร)  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ต้ังแต่วันท่ี  ๒๙ พฤษภาคม - ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๔   
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม   
๐๘๔-๓๕๕-๙๘๘๒ (ผอ.ปรารภ  หลงสมบุญ)   
๐๘๗-๓๖๑-๘๕๓๓  (ครูสุลดา  ปานเจริญ) 
๐๙๘-๒๕๗-๗๗๑๙  (ครูสุภาวดี  ศรีเพชร) 
 

         ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

                 การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

                    ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

                    ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ 

                    ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

          ๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

                   ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

          ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

                    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔   ท่ีโรงเรียน 

บ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)    

 

 

 



๗.  วิธีการคัดเลือก 

                    การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

  

สอบสัมภาษณ์ 

- แฟ้มผลงาน 

๕๐ 

๕๐ 
  

คะแนนรวม ๑๐๐   

  

  

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

                    โรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร)   จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์   ในวันที่ 
๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนบ้านดอนทอง  

(อ่องพิทยาคาร) 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

                    ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง               

                    ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ท่ีโรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) 

               ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

                   ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 

                      -  วันท่ี  ๙  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน         

                   ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนดจึงเป็นหนา้ที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 



 

                   ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

                   ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

                    ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน         

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ 

  

                   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

             (นายปรารภ  หลงสมบุญ) 

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนทอง (อ่องพิทยาคาร) 

  

  

  

 

 

 

 



  

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าท่ีครูผู้สอน(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านดอนทอง(อ่องพิทยาคาร) ลงวันท่ี  ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

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

  

๒๙ พฤษภาคม – ๒ มิถนุายน  ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐) 

๔  มิถุนายน  ๒๕๖๔   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔   สอบสัมภาษณ์  

๘  มิถุนายน  ๒๕๖๔   ประกาศผลการคัดเลือก 

๙  มิถุนายน  ๒๕๖๔   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ใบสมัครงาน 
กรอกข้อมูลด้วยตัวท่านเอง 

 
ชื่อ - นามสกุล ……………………………………………………………….………………ชื่อเล่น............................................................ 
เพศ   ชาย          หญิง 
สมัครตำแหน่ง...............................…………………….…….……………………        เงินเดือน  ……………………....  บาท / เดือน 
 
 

ประวัติส่วนตัว 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ …………….. หมู่ที ่………..…ถนน  ...............……………....……..... ตำบล/แขวง  ………………….……….. 
อำเภอ/เขต  …………………………………….  จังหวัด  ...……………...........….......... รหัสไปรษณยี์  …………….…………..  
โทรศัพท์  ………........………...............…...…. มือถือ  .......................................  
อีเมล   .……………………………………………………………………………………………………………………………  
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ …………….. หมู่ที่ …..…..…ถนน  ............……………......……..... ตำบล/แขวง  ……………….……..……….. 
อำเภอ/เขต  ……………………………..……….  จังหวัด  ...………….............…..........  รหัสไปรษณีย์  ……………………...……..  
โทรศัพท์  ………........……….................…...…. มือถือ  ...................................................  
อีเมล   .………………………………………………………………………………………………………………………… 
บ้านที่เป็น       อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง         บ้านเช่า           หอพัก 
  
วัน เดือน ปีเกิด ................……………................ อายุ ……................... ปี ส่วนสูง .................... ซม. น้ำหนัก ................... กก. 
สัญชาติ  ……………………………................            เชื้อชาติ  ……………….....................     ศาสนา …………………....................  
บัตรประชาชนเลขที่..............…............................   สถานที่ออกบัตร  ...……………..............................................................  

บัตรผู้เสียภาษีเลขที่......................................................  บัตรประกันสังคมเลขที่........................... ...................................... 
ภาวะทางทหาร          ได้รับการยกเว้น       ปลดเป็นทหารกองหนุน      ยังไมไ่ด้รับการเกณฑ์จะเกณฑ์ 
สถานภาพ  โสด  แต่งงาน        หม้าย                 แยกกัน  

 
รายละเอียดโดยสังเขป 

ชื่อ-นามสกุล (1-2 สำหรับบิดา/มารดา 3-7 สำหรับพี่น้อง) อายุ อาชีพ มีชีวิต ถึงแก่กรรม 
1.บิดา     
2.มารดา     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 

ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา สาขาวิชา เริ่ม ถึง เกรดเฉลี่ย 
      
      
      
      
      



รายละเอียดของงานที่ผ่านมา เรียงลำดับจากปัจจุบันก่อน 

สถานที่ทำงาน 
(ชื่อ/สถานที่) 

ระยะเวลา 
(จากปี/ถึงปี) 

ตำแหน่งงาน ลักษณะงานและความ 
รับผิดชอบโดยสังเขป 

ค่าจ้าง 
(เงินเดือน) 

เหตุที่ออก 

1.       

2.       

3.       

 
 

ความถนัดทางภาษา 

ภาษา 

 

พูด  เขียน  อ่าน  
ดี 

 

ปานกลาง พอใชr ดี 

 

ปานกลาง 

 

พอใช้ ดี 

 

ปานกลาง 

 

พอใช้ 

ภาษาไทย            

ภาษาอังกฤษ            

ภาษาจีน            

อื่นๆ           

 

ความสามารถพเิศษ 

พิมพ์ดีด   :      ไม่ได้  ได้                ไทย ............ คำ/นาที               อังกฤษ............ คำ/นาที 

คอมพิวเตอร์ :    ไม่ได้  ได้  ระบุ……………………………………………………………………………………………  

ขับรถจักรยานยนต์  : ไม่ได้  ได้    ใบขับข่ีเลขที.่......................................................... 
ขับรถยนต์     :  ไม่ได้  ได้ ใบขับข่ีเลขที่.......................................................... 
มียานพหนะส่วนตัวหรือไม่     :          มี            โปรดระบุ ชนิด/ยี่ห้อ/รุ่น......................................................................  
งานอดิเรก    : ระบุ............................................................................................................................. ......................... 
กีฬาที่ชอบ    : ระบุ.................................................................................... ................................................................... 
ความรู้พิเศษ  : ระบุ............................................................................................................................. .......................... 
ความรู้พิเศษอืน่ ๆ : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..               

   

 กรณีฉุกเฉินบุคคลที่ติดต่อได้........................................................................เก่ียวข้องกับผู้สมัคร.... ............................. 
 ที่อยู่............................................................................................. .................................................................................  
 โทร........................................................... 
 

1.ท่านเคยถูกฟ้องดำเนินคดีหรือต้องคำพิพากษาหรือไม่              เคย               ไม่เคย 

ถ้าเคยอธิบาย.................................................................................................................................... ............................ 
2.ท่านเคยป่วยหนักและเป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อนหรือไม่         เคย        ไม่เคย 

ถ้าเคยป่วยโปรดระบุชื่อโรค........................................................................................................................ ................... 
3.ท่านมีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรงัหรือไม่         เคย      ไม่เคย  
 ถ้าเคยป่วยโปรดระบุชื่อโรค.................................................................................................... ....................................... 
4.ท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/นิทรรศการ/บำเพ็ญประโยชน์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีมีส่วนร่วมกันสังคมหรือไม ่

    เคย โปรดระบุ......................................................................       ไม่เคย   

  



ท่านสามารถนำคอมพิวเตอร์ หรือ โน๊ตบุ๊ค ส่วนตัวมาใช้ในการทำงานได้หรือไม่       ได้           ไม่ได้ 

 หากไม่ได้ เน่ืองจาก...................................................................................................................................  
5.ในกรณีที่ ทำงานมีพาหนะส่วนตัว ท่านสามารถนำพาหนะส่วนตัว ไปใช้นอกราชการได้หรือไม่      ได้        ไม่ได้ 

 หากไม่ได้ เน่ืองจาก.................................................................................................................... ................... 
6.ในกรณีที่ท่านไม่มีพาหนะส่วนตัว ท่านสามารถโดยสารรถ หรือสามารถหาวิธีไปนอกราชการเองได้หรือไม่       ได้        ไม่ได้ 

 เน่ืองจาก.................................................................................................................... ..................................... 
7.เน่ืองจากการทำงานจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้ ท่านสามารถมีความยืดหยานในการปฏิบัติงาน เช่น 
ทำงานในวันหยุด,มาทำงานเร็วกว่าปกติ,เลิกงานช้ากว่าเวลาปกติ,นำงานบางส่วนกลับไปทำที่พัก       ได้         ไม่ได้ 

8.สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานชั่วคราวที่ต่างจังหวัด       ได้         ไม่ได้ 

 เน่ืองจาก........................................................................................................................................................... .. 
9.ในการปฏิบัติงาน สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าท่ีได้ตามความเหมาะสม      ขัดข้อง        ไม่ขัดข้อง 

10.เป้าหมายในอนาคตของท่าน อีก 5 ปีข้างหน้า  เป็นอย่างไร 

 ............................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................................................... .................................................
.....................................................................................................................................................................................  
ท่านทราบข่าวจากการรับสมัครจาก................................................................................................ ............................................... 
ท่านพร้อมที่จะเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่..................................................................................................................... .. 
 

 เขียนชื่อ ท่ีอยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ที่เคยเป็นนายจ้าง หรือหัวหน้างานของท่าน) 
 1.........................................................................................................โทร.......................................... .... 
 2.........................................................................................................โทร................ .............................. 
 
 

 ลงชื่อ............................................................ผู้สมคัรงาน 

     (.................................................................) 
       ................/......................../...................... 

 


