
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านขุนกำลัง 
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครผูู้สอนคณิตศาสตร ์

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

ด้วยโรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน
คณิตศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ดังนี้  

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
 ชื่อตำแหน่ง ครผูู้สอนคณิตศาสตร์ 
 อัตราว่าง จำนวน  1  อัตรา 
 ค่าตอบแทน 8,000  บาท 

๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
๒.๑.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒  อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๑.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๑.๔  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
๒.๑.๕  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
๒.๑.๖  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะกระทำ 

ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒.๑.๗  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ 

หน่วยงานอื่นของรัฐ 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ หรือการสอน 

คณิตศาสตร์กำหนด (หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
   2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ ต้องรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 
 
 



 
 
 3.  กำหนดวันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร 
  ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่            
ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา  ตั้งแต่วันที่  29 พฤศจิกายน – 6 
ธันวาคม 2565  เวลา 08.30 - ๑๖.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร 
๔.๑  ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (ตามแนบท้ายประกาศนี้) 
๔.๒  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๓  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๔  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๕  สำเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๖  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ 
๔.๗  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) 
๔.๘  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 2 รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๙  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ.  

ว่าด้วยโรค 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้  

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กำหนด 

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕๖๕  ผ่านทาง  facebook 

โรงเรียนบ้านขุนกำลัง   https://www.facebook.com/khunkamlang.school/ 

 7.  วิธีการคัดเลือก 
  โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

8.  วัน เวลา และ สถานที่สอบคัดเลือก 
 จะดำเนินการคัดเลือก ในวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ.2565   เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป      

ณ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มี  

ผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในภาค ก มากกว่า อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบก่อน เป็นผู้อยู่ในลำดับทีด่ีกว่า 
  9.2  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง 
มา ภายในวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๕  ที่  https://www.facebook.com/khunkamlang.school/  รายชื่อผู้สอบ 
คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต ำแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

 

https://www.facebook.com/khunkamlang.school/
https://www.facebook.com/khunkamlang.school/


 
 
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

 
๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 

10.1  จะดำเนินการจ้างผู ้ได้ร ับการคัดเลือกเพื ่อเป็นลูกจ้างชั ่วคราว ตำแหน่งครูผู ้สอน
คณิตศาสตร์ เรียงตามลำดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินลำดับที่ ๑  จะได้รับการจัดทำสัญญาจ้าง      
ในวันที่ ๑2 ธันวาคม๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านขุนกำลัง  สำหรับการเรียกตัวผู้
ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัวมาทำสัญญาการ
จ้างระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ ๑2 ธันวาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2566 (ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน) 

๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ 
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู ้สอน ต้องไป
รายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุ
หรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจ สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่า กรณีใดๆ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    
 
 
      ( นายวิชิต   กลิ่นหอม ) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขุนกำลัง 
 
 
 
 
 



เลขประจำตัวสอบ .............. 

ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านขุนกำลัง  ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

***************************** 

1. ชื่อ.................................................................นามสกุล.................................................................................. 
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ.....................................ศาสนา....................... ......................... 

2. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......................อายุ.......... ......................ปี 
3. เกิดท่ีตำบล............................................อำเภอ..........................................จังหวัด................ ........................ 
4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน......................................................................................................................

ออก ณ สำนักงาน.........................................................เมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ. .............. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.................ถนน..................................ตำบล..........................................

อำเภอ...........................................จังหวัด..................... ................................รหัสไปรษณีย์..........................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................ 

6. สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดจากสถาบัน.................................................................... ....ปี พ.ศ.......................... 
ได้รับวุฒิการศึกษา...............................................................วิชาเอก........................................................... .. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ คือ.......................................................................................................................... ... 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
  สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    สำเนาทะเบียนบ้าน 
  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)    ใบรับรองแพทย์   
  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
  อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................. 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
                                                             (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร 

(..................................................) 
                      ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน......................พ.ศ.2565 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 
 
 

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

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
      คุณสมบัติถูกต้อง 
      ขาดคุณสมบัต ิเพราะ ……………………………………….. 
 

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


