
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

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

ด้วยโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความ
ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง จัดจ้างจากเงินรายได้
สถานศึกษา มีสัญญาจ้างรายปีการศึกษา ในอัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท  อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที ่ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่  24  กรกฎาคม พ.ศ.
2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24  เดือน 
กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัคร
สอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
1.  ครูอัตราจ้างสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร คือ 

1.1   ต าแหน่ง ครูผู้สอน  วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป   จ านวน  1  อัตรา 
1.2   ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาคณิตศาสตร์              จ านวน  1  อัตรา 
1.3  ต าแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาสุขศึกษาพลศึกษา    จ านวน  1  อัตรา 

2.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1  มีสัญชาติไทย 
2.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า  18  ปบีริบูรณ์ 
2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.5  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น 

เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
2.6  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้น 

แต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ที่รังเกียจของสังคม 
 2.7 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
 2.8 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
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 2.10  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด 
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(Transcript) 
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนหนองสองห้อง
วิทยา  127  หมู่ที่ 1  ต าบลหนองสองห้อง  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ตั้งแต่วันที่  29  
เมษายน  2562  ถึงวันที่  3  พฤษภาคม  2562  เว้นวันหยุดราชการ  
4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
 4.1 ใบสมัครตามแบบที่ก าหนด โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์ จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  ปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือใบ
แสดงผลการเรียนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา หรือหนังสือรับรองซึ่งรับรองว่าส าเร็จการศึกษาแล้ว
ที่ระบุเอกท่ีส าเร็จการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจไม่หลังวัน
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
 4.3 รูปถา่ยหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตามด า ขนาด 1x1.5 นิ้วซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิด 6 เดือน 
และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน  3 รูป 
 4.4  บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
 4.5  ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
 4.6  หนังสือส าคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
 4.7  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมส าเนา 
จ านวน  1  ฉบับ 
 4.8  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน  30  วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.  ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2546 จ านวน  1  ฉบับ 
 หมายเหตุ   

1. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกด้วยตนเอง และกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครสอบคัดเลือกให้ 

ถูกต้องครบถ้วน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับในส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่น ามา
ยื่นสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก 

2. ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องน าแผนการจัดการเรียนรู้ และ แฟ้มสะสมผลของผู้สมัครสอบคัดเลือก 
มาด้วยในวันสอบภาค ค. (สอบสัมภาษณ์) 
 

5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ภายในวันจันทร์ที่  6  พฤษภาคม  2562  ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  หรือที่เว็บไซด์โรงเรียน www.nsw.ac.th. 
6. ตารางและสถานที่สอบคัดเลือก 
 สอบคัดเลือกในวันพุธที่  8  พฤษภาคม  2562   ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนหนองสองห้อง
วิทยา  อ าเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  ตามตารางดังนี้ 
 

http://www.nsw.ac.th/
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เวลา ประเภท คะแนนเต็ม 
09.00-10.00 น. ภาค ก 

ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
50  คะแนน 

10.00-11.00 น. ภาค ข 
ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

50  คะแนน 

12.30 น. เป็นต้นไป ภาค ค 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

50  คะแนน 

 
7.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก 
 7.1  ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมีคะแนนแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 7.2  การข้ึนบัญชีให้เรียงล าดับจากผู้ที่ได้ผลคะแนนรวมสูงสุดของผู้สอบผ่านจากเกณฑ์ในข้อ 7.1 ใน
กรณีคะแนนของผู้สอบคัดเลือกเท่ากันให้ยึดหลักดังนี้ 
  1)  เมื่อคะแนนรวมเท่ากันให้เรียงล าดับตามวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค 
ข) สูงสุดลงมาตามล าดับ 
  2)  ถ้าใช้คะแนน ภาค ข. ยังเท่ากัน ให้เรียบล าดับตามคะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
(ภาค ค.) 
  3)  ถ้าใช้คะแนนภาค ค. ยังเท่ากัน ให้ผู้มีเลขประจ าตัวสมัครสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่
สูงกว่า 
 
8.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จะประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ในวันศุกร์ที่  
10  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 โดยเรียงล าดับการขึ้นบัญชีตามผลคะแนนของผู้เข้าสอบคัดเลือก 
 
9.  การรายงานตัว 
 9.1  รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันที่  15  พฤษภาคม  2562  โดยท าสัญญาจ้าง ณ ห้องกลุ่ม
บริหารงานบุคคล โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา   
 9.2  ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างจะได้รับการท าสัญญาจ้างในวันที่ผู้สมัครมารายงานตัว
ส่วนรายละเอียดอื่นนั้นจะปรากฏอยู่ในสัญญาจ้างของโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 
 9.3  ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องท าสัญญาจ้างและสัญญาค้ าประกัน 
โดยผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการไม่ต่ ากว่าอันดับ คศ. 1 หากไม่มาท าสัญญาตามวัน เวลา ที่โรงเรียนก าหนด
ถือว่าสละสิทธิ์ 
 9.4 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่  15  พฤษภาคม  2562  เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  16  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 
 

 
(นายมนตรี  ถ้ าหิน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 
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ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
ตามประกาศโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 

 
29 เมษายน – 3  พฤษภาคม  2562  เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง (เว้นวันหยุดราชการ) 
8  พฤษภาคม  2562    ด าเนินการสอบครูอัตราจ้าง (เริ่มเวลา 09.00 น.) 
10  พฤษภาคม  2562   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
15  พฤษภาคม  2562   รายงานตัวและทดลองงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


