
 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสองพิทยาคม  
เร่ือง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง 

.......................................... 
 ด้วยโรงเรียนสองพิทยาคม อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคล            
เข้าเป็นครูอัตราจ้าง  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน 

ครูอัตราจ้าง   วิชาเอกคณิตศาสตร์  ๑   อัตรา 
        โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีจะท าการสอบคัดเลือกปรากฏในรายละเอียดแนบ

ท้ายประกาศนี้ 
 

 ๒.  คุณสมบัติโดยทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก   
       ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
       ๒.๒ เป็นบุคคลท่ีไม่มีประวัติเส่ือมเสียในทางราชการและเอกชน 
 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ http://www.songpit.ac.th/ ต้ังแต่วัน ท่ี                    
๑๗ กันยายน – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยกรอกข้อความต่างๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง              
และแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  ใบสมัครท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์ 
๓.๒ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองท่ีแสดงว่าส าเร็จการศึกษาตรงตามคุณสมบัติท่ีรับสมัคร    

(น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสอบด้วย) 
๓.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสอบด้วย) 
๓.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน (น าเอกสารจริงมาแสดงในวันสอบด้วย) 
๓.๕  ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
 

 ๔.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
       โรงเรียนสองพิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๓     
ทางเว็บไซต์ http://www.songpit.ac.th/ 
 
 ๕.  วัน เวลา และสถานที่สอบ 
       โรงเรียนสองพิทยาคมจะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  
ณ ห้องประชุมเล็ก ช้ัน ๑ อาคาร ๓ 
 

http://www.songpit.ac.th/
http://www.songpit.ac.th/


 
 
 ๖.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
       โรงเรียนสองพิทยาคม จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ 
http://www.songpit.ac.th/ 
 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 

  
 
 

         (นายอดิศักดิ์   ศิริพันธุ์) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนสองพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง 
…………………………….. 

 
ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน ๕๐ คะแนน ดังนี้ 

 
๑. ความรอบรู้  

๑.๑ สังคม  เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๑.๒ นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๑.๔ วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๑.๕ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

๑.๕.๑ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
๑.๕.๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๕.๓ พ.ร.บ.สภาครูและบคุลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๑.๕.๔ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๒.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
     ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี ้
      ๒.๑ หลักการศึกษา 
  ๒.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ๒.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู ้
  ๒.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
  ๒.๕ ส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 
  ๒.๖ การวัดและประเมินผลการศึกษา 

๓. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก 
 
     ภาค  ข การสอบสัมภาษณ์ / สอบสอน          ๕๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

บัญชีแสดงคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นครูอัตราจ้าง 
                             โรงเรียนสองพิทยาคม 

 
ล าดับ

ท่ี 
ต าแหน่ง คุณสมบัติ อัตราเงินเดือน จ านวนอัตรา 

๑ ครูอัตราจ้าง 
วิชาเอก

คณิตศาสตร์ 

-  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป 
   วิชาเอกคณิตศาสตร์       
-  ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือก าลังศึกษาต่อ 
   ในสาขาวิชาเอกทางการศึกษา 
  

๘,๓๔๐ บาท 
 

๑ อัตรา 

 
 

ตารางสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
                                  โรงเรียนสองพิทยาคม 

 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 

ภาค ก    สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
    - ความรอบรู้ 
    - ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๒๐ 

 
 

๓๐ 

 
 

หลักสูตรการสอบตาม
บัญชีแนบท้ายประกาศ 

 ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ 
    ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

ภาค ข 
     สอบสัมภาษณ์ / สอบสอน 
 

 
๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                  ใบสมัครครูอัตราจ้าง               เลขประจ าตัวสอบ........... 
โรงเรียนสองพิทยาคม  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗ 

          ............................ 
๑. ช่ือ.............................................................นามสกุล.............................................................................. 
    สัญชาติ...................................เช้ือชาติ..........................................ศาสนา............................................. 
๒. เกิดวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ...............................อายุถึงวันรับสมัคร...................ปี 
๓. เกิดต าบล.................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด............................................................ 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................................................................ 
    ออก ณ ส านักงาน................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน..............................พ.ศ..................... 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบัน เลขท่ี............................ถนน............................................ต าบล................................................. 
    อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด...........................................เบอร์โทร...................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจากสถาบัน................................................................................ปี พ.ศ.................... 
    ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา....................................วิชาเอก…………………………………………………………. 
    มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ................................................................................................................................ 
๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 
      ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 
  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ
             ใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript )         รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป 
           ส าเนาทะเบียนบ้าน                                ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
            ใบรับรองแพทย์ 
  อื่น ๆ................................................................................................................................................... 
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็น
ความจริงทุกประการ 
 

      ลงช่ือ................................................ผู้สมัคร 
            (...............................................) 
      วันท่ี.................................................... 
 

 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว
ถูกต้อง 
 
 
 
              ลงช่ือ....................................... 
              (.................................................) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วปรากฏว่า 
   คุณสมบัติถูกต้อง 
   ขาดคุณสมบัติ เพราะ........................................ 
................................................................................... 
 
                 ลงช่ือ....................................... 
                  (นางสาวแพร  ยะปะนันท์) 

 


