
 
 

 
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 

เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชัว่คราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน 
 

 

ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้สถานศึกษาของโรงเรียน ดังนั้น อาศัย
ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009 / ว4562 ลง วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 
กันยายน 2559 เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างจากเงิน
นอกงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก 
บุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ ครูผู้สอน ดังนี้ 

 
1. ต าแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียด  
 

1.1 ต าแหน่งครูจ้างสอนชั่วคราว สาขาวิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จ านวน 1 อัตรา  
1.2 ค่าจ้าง ๗,000 บาท / เดือน  
1.3 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  

1.3.1 ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)  
1.3.2 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

 
2. คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก  
 

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
 

2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
 บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25๖๒  
 

. 2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 

2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จ 
การศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 
 



2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือ 
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 
3. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร  
 

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

3.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า 
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ  

3.3 บัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างน้อย 1 ฉบับ  
3.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามก ก.พ.ฉบับที่ 3 

(พ.ศ.2535)  
3.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิพร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ฉบับ  
3.6 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. วันรับสมัคร  
 

รับสมัครระหว่างวันที่ ๙ – ๑๕ มิถุนายน  256๓  เวลา 0๙.๐๐ น. – 16.๐0 น. ณ โรงเรียน
ชุมชนบ้านปะโค  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

4.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
และครบถ้วน  

4.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ 
ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน  

4.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามท่ี คุณวุฒิของต าแหน่งผู้สมัครสอบ  
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า การรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 1๖  มิถุนายน  256๓  ณ โรงเรียนชุมชน 
บ้านปะโค และทาง Facebook  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค อ าเภอเมือง จ.หนองคาย 
 
6. วิธีการคัดเลือก  
 

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครสอบไม่เกินจ านวนในต าแหน่งที่รับสมัคร จะใช้วิธีการ
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) ในวันที่๑๘ มิถุนายน 256๓ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  

 



วัน /เดือน /ปี การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๙.๐๐ -  ๑๑.๐๐  น. สอบข้อเขียน ๑๐๐  คะแนน 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๓.๐๐  น. สอบสัมภาษณ์ ๕๐ คะแนน 

รวม ๑๕๐ คะแนน 
 
๗.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 

     โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันที่                           
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 
 
๘.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

    ๘.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนจากสอบข้อเขียน รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
หากยังไดค้ะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
    ๘.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่   ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๖๓  โดยไม่มีการขึ้นบัญชี 
 
๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๙.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
        วันที่  1  กรกฎาคม  ๒๕๖๓  รายงานตัว  ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๙.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               
และให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ  และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๙.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า       
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น
  

 
 
 
 
 
 



๑๐.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้        
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 

 

                 
                                                           (นายสายันต์   มูลทาทอง) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการคัดเลือก 

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

สอบข้อเขียน    ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน   100  คะแนน ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป  ( 50  คะแนน) 

1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1.2  นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 

1.3   เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

1.4  วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

1.5  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

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

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.  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง   ( 50 คะแนน) 

ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 

   2.1   หลักการศึกษา 

2.2   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2.3   การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

2.4   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.5   สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 

2.6   การวัดและประเมินผลการศึกษา 

    การสอบสัมภาษณ์        50   คะแนน 

  ก าหนดการสอบ 
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ 1๘ มิถุนายน  ๒๕๖๓ 
  09.00 น. เป็นต้นไป 
 

สอบข้อเขียน 
   1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 

2. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง  
สอบสัมภาษณ์     

 
50 
50 
๕๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย
ประกาศ 

 

 



ก าหนดการรับสมัครบคุคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ครูอัตราจ้างรายเดือน   

โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต ๑    
................................................................................ 

 

วันที่  ๒  – ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๓     ประกาศรับสมัคร 

วันที่  ๙ – ๑๕   มิถุนายน  ๒๕๖๓    รับสมัคร  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

( ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ) 

วันที่  ๑๖  มิถุนายน    ๒๕๖๓     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

วันที่  1๘  มิถุนายน    ๒๕๖๓     ภาคเช้าสอบข้อเขียน  และภาคบ่ายสัมภาษณ์ 

วันที่  1๙  มิถุนายน    ๒๕๖๓   ประกาศผลการสอบคัดเลือก  

วันที่  1   กรกฎาคม    ๒๕๖๓     รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 

๑. ประวัติส่วนตัว 

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

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

เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .......... .............อายุ............................ปี 

สถานภาพ  ◯ โสด ◯ สมรส ◯ หย่าร้าง  

เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .... .................................
เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ............... ........... 

ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล............... .............................. 

อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ........................ 

เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ........................................................... 

2. ประวัติการศึกษา 

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

ได้รับวุฒิการศึกษา..................................................................วิชาเอก........................................................ 

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

3. ประวัติการท างาน 

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

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก............................................... ...................................  

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

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก.................................................................................. 

3. ชื่อสถานที่ท างาน....................................................................ต าแหน่ง............................... .................... 

เป็นเวลา................ปี..................เดือน   สาเหตุที่ออก..................................................................................  

 

 



ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ◯ ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

 ◯ ส าเนาบัตรประชาชน ◯ ใบรับรองแพทย์ 

 ◯ ส าเนาทะเบียนบ้าน ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ◯ ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  

 ◯ อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

 
                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามี
คุณสมบัติครบตามประกาศเพ่ือสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ตามประกาศของโรงเรียน
ชุมชนบ้านปะโค ทุกประการ   หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้นไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้ าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ
ทั้งสิ้น 

 

      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 

          (..................................................) 

                   ยื่นใบสมัคร วันที่ ..........  เดือน....................พ.ศ.....................   

 

 

ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 

   ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร 

      (.................................................................) 

ต าแหน่ง..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 


