
 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 

เรื่อง รบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพื่อจ้างเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ ครผูู้สอน 
 

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่ อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 3 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว
สถานศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น อาศัยตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี 
ศธ.04009/ว4562 ลง วันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ี 512/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาลูกจ้างจากเงินนอกงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด  
 

1.1 ต าแหน่งครูจ้างสอนช่ัวคราว  สาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน 2 อัตรา และ สาขาวิชาเอก
ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 อัตรา 

1.2 ค่าจ้าง ๗,000 บาท / เดือน  
1.3 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  

1.3.1 ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
1.3.2 ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  
1.3.3 ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
 

2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

 

2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25๖๒และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  

2.2.2 มีคุณสมบัติตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
ของวิชาชีพ พ.ศ. 2548 
  2.2.3 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนใบอนุญาตให้สอนจากคุรุสภา 
  2.2.4 มีสัญชาติไทย  
  2.2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.2.6 ไม่เป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 
  2.2.7 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร  นักบวช 
 



. 2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 

2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีส าเร็จ 
การศึกษาภายในวันท่ีปิดรับสมัคร ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในวิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกภาษาต่างประเทศ 

 
3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร  
 

3.1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวัน 
ปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป  

3.2 ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ 
ท่ีแสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันปดิรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ  

3.3 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบแทนใบอนุญาตให้สอนจากคุรุสภา 
3.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างน้อย 2 ฉบับ  
3.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามก ก.พ.ฉบับท่ี 3 
       (พ.ศ.2535)  
3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 2 ฉบับ 
 

4. วันรับสมัคร  
 

รับสมัครระหว่างวันที่ 21  -  27  พฤษภาคม  2564 เวลา 0๙.๐๐น. – 16.๐0 น.  
ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน  

4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน  

4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ในกรณีท่ีมีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามท่ี คุณวุฒิของต าแหน่งผู้สมัครสอบ อันมี
ผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับการ
คัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี 28  พฤษภาคม  2564  ณ โรงเรียนชุมชน 
บ้านปะโค และทาง Facebook โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อ าเภอเมือง จ.หนองคาย 
 
 
 
 



6. วิธีการคัดเลือก  
 

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครสอบไม่เกินจ านวนในต าแหน่งท่ีรับสมัคร จะใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) ในวันท่ี  29  พฤษภาคม   2564  ณ  โรงเรียนชุมชน 
บ้านปะโค  

 

วัน /เดือน /ป ี การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

29  พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ -  ๑๑.๐๐  น. สอบข้อเขียน ๑๐๐  คะแนน 

29  พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา  ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 

รวม ๑๕๐ คะแนน 
 
๗.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 

 

     โรงเรียน ชุมชนบ้ านปะโค   จะด าเนินการสอบข้อ เขียน  และสอบสัมภาษณ์   ในวัน ท่ี                        
29  พฤษภาคม ๒๕๖4 เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 
 
๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

    ๘.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากสอบข้อเขียน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
    ๘.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวันที่   
30 พฤษภาคม ๒๕๖4  โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 
 
๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๙.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
        วันที่ 1  มิถุนายน  ๒๕๖4  รายงานตัว  ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๙.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๙.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน
  
 
 



๑๐.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้       
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 

 

                 
                                                           (นายสายันต์ มูลทาทอง) 
                                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักสูตรการคัดเลือก 

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

สอบข้อเขียน    ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป ท าการสอบข้อเขียน   100  คะแนน ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 50  คะแนน) 

1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1.2  นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1.3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.4  วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

1.5  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.25๖2  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1.5.2  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.25๖๒ 

1.5.3  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

1.5.4  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2๕๖๒ 

2.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   (50 คะแนน) 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 

   2.1   หลักการศึกษา 

2.2   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2.3   การจัดกระบวนการเรียนรู ้

2.4   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.5   ส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 

2.6   การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    การสอบสัมภาษณ์    50   คะแนน 

  ก าหนดการสอบ 
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี 29   พฤษภาคม  ๒๕๖4 
  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

สอบข้อเขียน 
   1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

2. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  
สอบสัมภาษณ์     

 
50 
50 
๕๐ 

หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ 

 

 



 

ก าหนดการรบัสมัครบุคคลเพื่อเปน็ลกูจ้างช่ัวคราว 

ครูอัตราจ้างรายเดือน   

โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 

สังกดั ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๑    
................................................................................ 

 

วันท่ี  14  – 20  พฤษภาคม  ๒๕๖4     ประกาศรับสมัคร 

วันท่ี  21 –  27  พฤษภาคม  ๒๕๖4     รับสมัคร  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

( ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 

วันท่ี  28 พฤษภาคม   ๒๕๖4      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันท่ี  29 พฤษภาคม    ๒๕๖4      ภาคเช้าสอบข้อเขียน  และภาคบ่ายสัมภาษณ์ 

วันท่ี  30 พฤษภาคม    ๒๕๖4    ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

วันท่ี  1  มิถุนายน     ๒๕๖4      รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

   

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

 

 


