
 

 

 

ประกาศโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  
 เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง 

**************************************************************** 
ด้วยโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา  ต าบลส าโรง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน ๑  อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น
ครอัูตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐  บาท  (-แปดพันบาทถ้วน-) 
 - วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
 -  วิชาเอกชีววิทยา  
 -  วิชาเอกฟิสิกส์ 
 -  วิชาเอกเคมี 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐   แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗   และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

๒.๒   เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.รับรอง  
๒.๓   มีสัญชาติไทย 
๒.๔   ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักบวช 
๒.๕  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์ใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนศรีหนอง
กาววิทยา  ต าบลส าโรง  อ าเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  ๑๓ – ๑๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๒  
เวลา  ๙.๐๐  น. – ๑๖.๐๐  น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร  ๐๘๕-๗๔๖๒๔๐๖   

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

  



๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่  ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๒    
ที ่ facebook  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา    (ศรีหนองกาววิทยา ศรีหนองกาววิทยา) 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

 
สอบข้อเขียน 
สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มผลงาน 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
๙.  เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ที ่facebook  โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา    (ศรีหนองกาววิทยา ศรีหนอง
กาววิทยา)  
 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่    ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒    ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๓   ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
 
                                                             

          (นายธนโชติ  ศรีธรราษฎร์) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 
 
 

 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง 
ตามประกาศโรงเรียนศรีหนองกาววิทยา   ลงวันที่ ๕  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖๒ 

...................................... 
 
       ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๖๒     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
       ๒๐  พฤษภาคม   ๒๕๖๒     สอบข้อเขยีน และสอบสัมภาษณ์ 
       ๒๑  พฤษภาคม   ๒๕๖๒     ประกาศผลการคัดเลือก 
       ๒๒  พฤษภาคม   ๒๕๖๒     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตรา เลขที่........./.......... 
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

…………………………………………………………. 
 

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........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
๗.   ไดแ้นบหลักฐาน 
          (.......)   ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน    ๑    ฉบับ 
          (.......)   ๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน   ๑   ฉบับ 
          (.......)   ๓. ส าเนาวุฒบิัตรการศึกษา         จ านวน    ๑   ฉบับ 

(…....)   ๔.ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
           (…...)   ๕. ส าเนาหลกัฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล 

                   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง   หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างตนไม่ตรง
ตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิ
เรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
 

ลงลายมือชื่อ.....................................ผู้สมัคร 
( ......................................................) 

ยื่นใบสมัคร วันที่............เดือน.............................พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 

     ลงลายมือชื่อ........................................ผู้รับสมัคร 
( ....................................................) 

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

 



 
 
 
 
 
 
 


