
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่ากุญชร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนท่ากุญชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 5 มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ท าหน้าที่ครูผู้สอนจ านวน 1 อัตรา ในวิชาเอก
คณิตศาสตร์ ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ ๐๔๐2๙/1726 ลง
วันที่  ๑8  มิถุนายน ๒๕62  และหลักเกณฑแ์ละวิธีการสรรหารลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครู
อัตราจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดอืนละ 6,000 บาท (-หกพันบาทถ้วน-) 
 - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา 
       

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
          2.3 เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิชาเอกคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ มี
ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
          2.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ตามที่     
คุรุสภาออกให้ 
          ๒.5  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
 

           ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนท่ากุญชร  อ าเภอ
สีชมพู  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  22 – 28 มกราคม ๒๕63 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ยังไม่
หมดอาย ุพร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
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๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่29  มกราคม ๒๕63  ณ  ห้องธุรการโรงเรียนท่า
กุญชร อ าเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 

๗. วิธีการคัดเลือก 
 โรงเรียนท่ากุญชร จะด าเนินการคักเลือกโดย การทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถ
เฉพาะต าแหน่ง (การสอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม 50 คะแนนและประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (การสอบ
สัมภาษณ์) คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 - โรงเรียนท่ากุญชรจะด าเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และการ
สอบสัมภาษณ์ในวันที่  30  มกราคม ๒๕63  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนท่า
กุญชร 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ 
คะแนนเต็ม 

100 คะแนน 
หมายเหตุ 

วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม ๒๕63  
เวลา  ๐๙.๐๐ - 10.00 น.   

ความรู้ ค ว ามสามารถทั่ ว ไปและ
ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

50  

วันพฤหัสบดีที่  30  มกราคม ๒๕63  
เวลา  10.30 น. เป็นต้นไป   

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
โดยการสอบสัมภาษณ์ 

50  

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   จะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  ภายใน
วันที ่31 มกราคม ๒๕63 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้ง
ใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
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๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  3 กุมภาพันธ์ ๒๕63  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

           
 

 
 
                                                              (นายณฐฐพณ   ลูกค า) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนท่ากุญชร 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาเอกคณิตศาสตร์ 
ตามประกาศโรงเรียนท่ากญุชร  ลงวันที่  15 มกราคม  ๒๕63 

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

15 มกราคม ๒๕63    ประกาศรับสมัคร 
22-28 มกราคม ๒๕63    รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
29 มกราคม ๒๕63    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
30 มกราคม ๒๕63    สอบความรู้ความสามารถท่ัวไปและความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสอบสัมภาษณ์   
31 มกราคม ๒๕63    ประกาศผลการคัดเลือก 
3   กุมภาพันธ์ ๒๕63    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนท่ากุญชร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต5 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ................................................................. . นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................... .............. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......... ..................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล............. ......................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......... .......................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................  
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