
 

 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่กรศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

……………………………………………………….. 
 
๑. ประวัติส่วนตัว 

ชื่อ..................................................................... นามสกุล................................................................... .. 

สัญชาติ......................................... เชื้อชาติ..............................................ศาสนา.................................. 

เกิดวันที.่.......................เดือน.......................................... พ.ศ..................... อายุ................................ปี  

สถานภาพ      โสด          สมรส         หย่าร้าง 

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 

เมื่อวันที่.................................. เดือน...................................................... พ.ศ. ...................................... 

ที่อยู่ป้จจุบัน............................. หมู่.................. ถนน................................ ต าบล................................... 

อ าเภอ...............................................จังหวัด..................................... รห้สไปรษณีย์............................... 

เบอร์โทรศัพทบ์้าน.................................................... โทรศัพท์มือถือ..................................................... 

มีความประสงค์สมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครผูู้สอน โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 
 
2. ประวัติการศึกษา 

ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก....................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิการศึกษา............................................................วชิาเอก......................................................... 

มีความสามารถพิเศษ คือ............................................................................................................ ............ 

................................................................... ............................................................................................. 
 
3. ประวัติการท างาน 

1. ชื่อสถานที่ท างาน...............................................................ต าแหน่ง.................................................. 

    เป็นเวลา.......................ป.ี....................เดือน สาเหตุที่ออก.............................................................. . 

2. ชื่อสถานที่ท างาน...............................................................ต าแหน่ง........................... ....................... 

    เป็นเวลา.......................ป.ี....................เดือน สาเหตุที่ออก..................................................... .......... 
 

 



 
-๒ – 

 
 

ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงซื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตรใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน 
  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนซื่อ/สกุล (ถ้ามี) 
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................................................................  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ 

ตามประกาศเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ตามประกาศของโรงเรียน
สมสะอาดดงมุขวิทยา ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 
ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้ และขา้พเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
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ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 
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ต าแหน่ง....................................................................... .... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 

 
      ด้วยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่กรศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

มีความประสงค์จะด าเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 25๖o (ส่งพร้อมหนังสือส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด  
ที่ ศธ o๔๐๐๙/ว4562 วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖0) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครู 
อัตราชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน   1   อัตรา 
          อัตราคาจ้างเดือนละ  6,500  บาท  (-หกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

        - สาขาวิชาเอกปฐมวัย  จ านวน   ๑   อัตรา 
 

  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติกัปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๒.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.  

ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
ส าเร็จการศึกษา 
      2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตร ๔๓ แห่พระราชบัญญัติสภาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒5๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

    ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
    ๒.๕ มีความสามารถคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

 
๓. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
    3.1 ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 
    ๓.๒ งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ ชั้น ๑ อาคาร 3 

โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลคอกช้าง อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่วันที่ 25 - 3๑ มกราคม 
2๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑6.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 



 
 
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
    ๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ๕.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน   ๑   ฉบับ 
    ๕.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน   ๑   ฉบับ 
    ๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน   ๑    ฉบับ 
    ๕.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน   ๑   ฉบับ 
    ๕.๖ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน   ๒   รูป  (ถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน) 
    ๕.7 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม  

กฎก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  จ านวน   ๑   ฉบับ 
     

    ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะ 
คืนให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด 
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตมประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่า 
การรับสมัคร และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยาจะไม่พิจารณาจ้าง 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 
  6. การยื่นใบสมัคร 

    ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้อง และครบถ้วน 

    6.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สมารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 

    6.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 
๗. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 4  กุมภาพันธ์ ๒๕64 ณ ห้องประชุม  

ชั้น ๑ อาคาร 3  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
หรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 086 - 3209813 

 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ 

ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 1๕๐ คะแนน)  ในวันที่  
8  กุมภาพันธ์  ๒๕64 ณ ห้องประชุม ชั้น ๑  อาคาร 3  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลสระใคร  
อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 



 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ภาค ก. 
    - ความความสามารถท่ัวไป 
    - ความความสามารถเฉพาะวิชาเอก 
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ภาค ข.  
      สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
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๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 

8  กุมภาพันธ์  ๒๕64  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคาร 3  
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 

 

๑0. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
      ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

โดยโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่า
ตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 
 

๑1. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับ 

คะแนนที่สอบได้ตามข้อ ๑๐  ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ๒๕64  ณ ห้องประชุม ชั้น ๑  อาคาร 3  
โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 
 

๑๒. สถานที่ปฏิบัติงาน 
      โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ต าบลสระใคร อ าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 
 

13. การจัดท าสัญญาแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
      ๑๓.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

          - วันที่  15  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
      ๑๓.๒  ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑5  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ถึงวันที่  

๓๐  กันยายน 2564 โดยใชป้ระกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนสมสะอาด
ดงมุขวิทยา เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 

      ๑๓.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครู 
ผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 
 



 
 

      ๑3.4 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

      ๑๓.5 ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่ 
มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมครบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด  

      13.6 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคล 
อ่ืนจะไม่ว่ากรณีใด ๆ คัดค้านไม่ได้  
 

 
ประกาศ ณ วันที่  18  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2563 
 
 

          
        (นางปัทมา  รุ่งศิริวัฒนกิจ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วิธีด าเนินการสอบคัดเลือก 

---------------------------------- 
 

สอบข้อเขียน ความรอบรู้ ความสมารถท่ัวไป ท าการสอบข้อเขียน 70 คะแนน ดังนี้ 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป ( 70 คะแนน ) 

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่ชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2. ความรู้ความสมารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( 30 คะแนน ) 
    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1 หลักการศึกษา 
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 

การสอนสัมภาษณ์   ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 คะแนน 
 

ก าหนดการสอบ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4 
09.๐๐ น. - ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
 

สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
2. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

สอบสัมภาษณ์ 
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ 
ต าแหน่ง 
 

 
70 
30 

 
50 

หลักสูตรการสอบ 
ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศ 
 

 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 

 

----------------------------------------- 
 
วันที่ ๑8  มกราคม ๒๕๖4  ประกาศรับสมัคร 
วันที่ 25 - 3๑ มกราคม ๒๕๖4  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

(ในเวลาราชการ o๙.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น. ) 
วันที่ 4  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 8  กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ภาคเช้าสอบข้อเขียน และภาคบ่ายสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 10 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์  ๒๕๖4  รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 


