
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านนาแค 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน

........................................................................... 
          ด้วยโรงเรียนบ้านนาแค ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา   สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน  จ านวน 1 อัตรา   จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ี 
ครูผู้สอน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพือ่จ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน จ ำนวน 1 
อัตรำ  อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)  ไม่มีประกันสังคม 

- ต าแหน่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี  ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา  ระบุวิชาดังนี้ 
วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป  ทุกสาขาวิชาเอก 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  
2.1 มีวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่จากคุรุสภา 
2.3 มีสัญชาติไทย  
2.4 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่

สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
2.7 ไม่เป็นผู้ด าเนินด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรค

การเมือง  
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะการกระท าความผิดทาง

อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น

ของรัฐ 
2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือ นักบวช 
หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วน

ราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกมาให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฎ กพ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย  

 
3. วันเวลำและสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้   ณ  โรงเรียนบ้านนาแค   
ต าบลโนนส าราญ  อ าเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนครราชสีมา   ต้ังแต่วันท่ี  11 - 19 เมษายน 2565  เวลา 
09.00–16.00 น.ไม่เวน้วันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 095-6102684 (ผอ.ชุมพล  จ าปามูล) 



 
 4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  

4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง   จ านวน 1 ฉบับ  

4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสืออนุญาตการสอนท่ีคุรุสภาออกให้ พร้อมฉบับ
จริง  จ านวน 1 ฉบับ 

4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมฉบับจริง    จ านวน 1 ฉบับ  
4.4 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง  จ านวน 1 ฉบับ  
4.5 หลักฐานการเปล่ียนช่ือช่ือสกุล (ถ้ามี)  จ านวน 1 ฉบับ  
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจ านวน 2 รูป  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  

5. กำรยื่นใบสมัคร  
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วนพร้อมหลักฐานการสมัครตามวันเวลาท่ีก าหนด  
5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัคร  

6. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ภำยในวันที่  18  เมษำยน  พ.ศ.2565  ท่ีโรงเรียน 

บ้านนาแค ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา และทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนบ้านนาแค  
7. วิธีกำรสอบคัดเลือก 

การสอบคัดเลือก 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันเสาร์ท่ี 23 เมษายน 
2565 
09.00 น. เป็นต้นไป 

กำรสอบและสัมภำษณ ์
1. กำรสอบวิชำควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทั่วไป 
2. กำรสอบสัมภำษณ์ 
 - พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและ
การศึกษา (10 คะแนน) 
 - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา
(10 คะแนน) 
 - พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  และ
ประสบการณ์ (10 คะแนน) 
 - พิจารณาจากการมีปฏิภาณ ไหวพริบ
(10 คะแนน) 
 - พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ 
 (10 คะแนน) 
 

100 
 

50 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 

8. วันเวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านนาแค จะด าเนินการสอบคัดเลือก  ในวันเสาร์ท่ี 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านนาแค  ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 



 
9. เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก  

9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากันจะ
จัดล าดับโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลสอบความรู้ ความสามารถท่ัวไปมากกว่าอยู่ในระดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่มจับฉลาก โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง  

9.2 จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ภำยในวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2565  ท่ีโรงเรียนบ้านนาแค ต.โนนส าราญ อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 
รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิก ต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกและเง่ือนไขกำรจ้ำง  
10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 

- วันท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2565 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้สอบผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้าง เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน
ครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบัติหน้าท่ี  ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพือ่
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ี ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรอื
เปล่ียนแปลงสถานภาพเป็น ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจัดจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจใน
การจ้างส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ
ท้ังส้ิน  

11. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส่ิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้ไม่ว่ำ
กรณีใดๆ 

     จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  4  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565 

 

        ลงช่ือ        

    (นายชุมพล  จ าปามูล) 



                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านนาแค 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 
ต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่  ครูผู้สอน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านนาแค  ลงวันที่ 4 เมษายน 2565) 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 4 - 10  เมษายน 2565   
2 รับสมัครเวลาราชการ 09.00 น ถึง 16.00 น 11 - 19 เมษายน 2565  
3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 21  เมษายน 2565  
4 ด าเนินการคัดเลือก 23  เมษายน 2565  
5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 23  เมษายน 2565  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 29  เมษายน 2565   

 
หมายเหตุ  เริ่มปฏิบัติหน้าท่ี  วันจันทร์ ท่ี 2  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565   
   
   
   
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

เกณณ์กำรคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ปฏิบัติหน้ำที่ ครูผู้สอน 
*********************** 

 
 โดยโรงเรียนบ้านนาแค ต าบลโนนส าราญ อ าเภอแก้งสนามนาง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  6 จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ปฏิบติัหน้าท่ี  ครูผู้สอน  
จ านวน 1 อัตรา ทุกสาขาวิชาเอก  โดยวิธีการสอบและการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 ความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแน่ง   100 คะแนน 

1. ความรู้ ความสามารถท่ัวไป      50 คะแนน 
2. ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)    50 คะแนน 

2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา  (10 คะแนน) 
2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา  (10 คะแนน) 
2.3 พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน  และประสบการณ์  (10 คะแนน) 

        2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณ ไหวพริบ  (10 คะแนน) 
        2.5 พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์   (10 คะแนน) 
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