
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 

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

ด้วยโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน   จ านวน  ๒  อัตรา  
         

อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 
ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๖๑ ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน เกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท) 
     ๑.๑ ครูผู้สอนสาขาวิชาเอก คณิตศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา 
     ๑.๒ ครูผู้สอนสาขาวิชาเอก พลศึกษา   จ านวน ๑ อัตรา  
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
     ๒.๑ มีสัญชาติไทย   

    ๒.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี       
    ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๒.๔ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์และสาขาวิชาพลศึกษา  ตามท่ี 

ก.ค./ก.ค.ศ ก าหนด 
    ๒.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือ หนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
       ๒.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
     ๒.๗ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค
การเมือง 
     ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ        

    ๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
    ๒.๑๐ ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
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๓. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติงาน ปฏบิัติงานเก่ียวกับ 
๓.๑ ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖  จ านวน ๑๒  คาบ 
๓.๒ ท าหน้าท่ีครูท่ีปรึกษานักเรียน/ครูแนะแนว/ครูกิจกรรมลูกเสือ  จ านวน   ๓  คาบ 
๓.๓ งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ได้ท่ีโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  

หมู่ท่ี ๕  ต าบลบางหลวง  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท   ต้ังแต่วันที่ ๒๑ – ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๒  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๙-๘๗๕๐-๕๙๙๒ 

๕ เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๕.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑ ฉบับ 
         ๕.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมฉบับจริง         จ านวน ๑ ฉบับ 

๕.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง    จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง     จ านวน ๑ ฉบับ 
๕.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล พร้อมฉบับจริง(ถ้ามี)   จ านวน ๑ ฉบับ  

    ๕.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๕.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ 
๖. การยื่นใบสมัคร 
    ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือ

บรรจง ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม 
    ๖.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป และ

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (ส าเนาถูกต้องทุกฉบับ)  

    ๖.๓ ผู้สมัครจะต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้
ในใบสมัคร 

    ๖.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก   
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ ห้องธุรการ  

โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต าบลบางหลวง  อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท 
๘. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
    จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน  ปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน

คุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับต าแหน่ง 



๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
    โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  จะด าเนินการสอบคัดเลือกใน วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒                                   

ณ  โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต าบลบางหลวง อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท  ตามก าหนดการสอบในตาราง 
ดังต่อไปนี ้

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. 

 

- สอบข้อเขียน 

- สอบปฏิบัติการสอน 

- สัมภาษณ์ 

 

๑๐๐ คะแนน 

๕๐คะแนน 

๕๐ คะแนน 

 

รวม ๒๐๐ คะแนน  
 

๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับท่ีจากผู้คัดเลือก

ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับให้ผู้ท่ีได้สมัครสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  

    ๑๐.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ตามข้อ ๑๐.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนสูงลงมา 
ภายใน  วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ต าบลบางหลวง   อ าเภอสรรพยา  จังหวัดชัยนาท
ต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ ดังนั้น 

    (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
    (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
    (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

 ๑๑.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ  ภายใน  วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๒ 
 ๑๑.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติงานครูผู้สอนครั้งแรกและให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าทีข่องผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชี 
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท า
สัญญาจ้าง อัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิก
ประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 



 ๑๑.๔ การจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติงานครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ         
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
ส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน  
 ๑๑.๖ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

       จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 

                ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                                

                                                                                                                 

         (นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
 
 
 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม 
โทร ๐๙-๓๐๓๒-๑๐๖๓ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : Bun-nak@hotmail.com       
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

เลขประจ าตัวสอบ............................ 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก พลศึกษา 
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

************************* 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/ นางสาว).......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก............................................................................... 
    จากสถาบันการศึกษา .............................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.............. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................ 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.....................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด............... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี.........ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด........................   
    รหัสไปรษณีย์................................................โทร...................................................................................................... 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส       
๘. ช่ือสามี/ภรรยา.....................................................................................อาชีพ........................................................... 
๙. ช่ือบิดา...................................................................................ช่ือมารดา................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

 ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 ส าเนาบัตรประชาชน     ใบรับรองแพทย์ 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน     ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)  
 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้วถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการคัดเลือก  
 

 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 

 บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 

 
 

ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก............................................ 
ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีการสอน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  ลงวันท่ี  ๙  ตุลาคม   ๒๕๖๒) 

---------------------------------- 
 
ภาค ก ข้อเขียน ประเมินโดยการสอบข้อเขียนและแบบปรนัย คะแนนเต็ม  ๑๐๐ คะแนน 
 ๑. ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๕๐คะแนน 

๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
๒) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) 
๓) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๔) ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๕) ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
๖) ความรู้ด้านการศึกษาหรือวิชาชีพครู 

๒. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
ภาค ข ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให้ประเมินโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน 
โดยประเมินจากรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบ 
  
ภาค ค  การสัมภาษณ์ 

รายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดและคะแนนแต่ละองค์ประกอบการสัมภาษณ์ 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 

ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
 

๑๐ พิจารณาจากการตอบค าถามเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวและ
ประวัติการศึกษา 

ผลงาน/ ความสามารถ 
ผลงานท่ีเกิดกับตนเองสถานศึกษา 

๑๐ พิจารณาจากผลงานท่ีผ่านมาและการยอมรับในสังคม 

บุคลิกภาพ ท่วงที วาจา 
 

๑๐ พิจารณาจากการแต่งกาย กริยาท่าทาง ท่วงทีวาจาจากการ
ส่ือสาร 

เจตคติและอุดมการณ์ ๑๐ พิจารณาจาก เจตคติ อุดมการณ์ท่ีมีต่อวิชาชีพครู 
การมีปฏิภาณ ไหวพริบ ๑๐ พิจารณาจากประมวลการตอบค าถามโดยมีหลักคิดและวิธี

แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถอธิบายหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหานั้นให้เป็นที่ยอมรับได้ 

   
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 
ตามประกาศโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

................................................................................ 
 
๙  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ประกาศรับสมัคร 
๒๑– ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๒  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๘ ตุลาคม  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๓๐  ตุลาคม ๒๕๖๒  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
๓๑  ตุลาคม ๒๕๖๒  ประกาศผลการคัดเลือก 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


