
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์ 

********************************************** 
ด้วยโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ อ ำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคำย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำหนองคำย เขต 1 มีควำมประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง วิชาเอก
คณิตศาสตร์  จ ำนวน 1 อัตรำ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน  
ดังนี้ 
 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 
มีใบประกอบวิชำชีพครู อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ 12,000.  บำท  
  - ครูสอนวิชำคณิตศำสตร์  จ ำนวน  1  อัตรำ 
  
  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ  ๓๐  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชำติไทย 
  2.3 จบปริญญำตรี มีอำยุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่ำนกำรเลือกสรรในวันท่ีท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร 
พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหนว่ยงำนอืน่ของรัฐ รัฐวสิำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน ำใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำม ตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำ
ยื่นในวันสมัครด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีควำมรู้ ระดับปริญญำตรีขึ้นไป (เอกคณิตศำสตร์) 
  2. มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ  
  3. หรือมีใบผ่ำนกำรปฏิบัติงำนสอน จำกหน่วยงำนเดิม (จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ) 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  
อ ำ เภ อศรี เชี ย ง ใหม่  จั งห วั ดหน องคำย  ต้ั งแ ต่ วัน ที่  1-7  เมษ ายน  2565 เวล า  09.-00–1 6.00น .   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
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 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1 ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล 

กำรศึกษำ(Transcript) พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
4.2 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
4.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง   จ ำนวน  1  ฉบับ 

  4.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง     จ ำนวน  1  ฉบับ 
  4.5 หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ  
  4.6 รูปถ่ำย ขนำด  2  นิ้ว  (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน)  จ ำนวน  2  รูป  

 5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร  ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
  5.2 ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก วันที่ 8 เมษายน 2565 ท่ีป้ำยประชำสัมพันธ์ เฟสบุ๊คและ
เว็บไซต์ของโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  

7.  วิธีการคัดเลือก 
  กำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565 
      เวลำ 09.00-11.00 น. 
      เวลำ 13.00 น.  

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภำษณ์  

 
50 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  จะด ำเนินกำรสอบข้อเขียน สอบสัมภำษณ์พิจำรณำแฟ้มผลงำน 
วันที ่9 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 

9.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน 
จะจัดล ำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน    
จะใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  9.2  จะประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ  9.1 เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ  
 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565  รำยช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับต้ังแต่ประกำศผลกำรสอบ
คัดเลือก   
  9.3 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี 1 รำยงำนตัว ท าสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  
เวลา 10.00 น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  หำกไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ท่ีก ำหนดจะเรียก
ผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป 
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 10.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  10.1  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก จัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำท่ี
ก ำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  10.2  ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำนตัว
เพื่อจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด  ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้น
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 
  10.3  กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 
  10.4  ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำง หำกปรำกฏว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง อำจ
ส่ังเลิกจ้ำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

  10.5 ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
        
       ประกำศ  ณ  วันท่ี  1  เดือนเมษำยน  พ.ศ.  2565 

 
 
           
 

                                                            (นำงสำวญำฐิษตำ  วงศ์ก่อ) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายปี ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา 

ตามประกาศโรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ ลงวันที่ 1 เมษายน 2565 
************************************************ 

 
1 - 7 เมษำยน  2565  - ประกำศรับสมัครและรับสมัคร (เวลำรำชกำร 09.00 – 16.00 น.)  
8  เมษำยน  2565  - ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ำรับกำรคัดเลือก 
9 เมษำยน  2565  -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภำษณ์   
10 เมษำยน  2565  -  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
1  พฤษภำคม  2565  -  รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง  
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง 
ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา  เลขที่........./.......... 

โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 1 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ.................................................................. นำมสกุล........................................................................... 
       สัญชำติ ...........................................เช้ือชำติ....................................ศำสนำ............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อำยุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต ำบล.................................อ ำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ ำตัวประชำชน..................................................... ออก ณ ส ำนักงำน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอำยุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต ำบล...................................... 
       อ ำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้ำน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส ำเร็จกำรศึกษำสูงสุดจำก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิกำรศึกษำ.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิควำมรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
 .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตรำจ้ำงท ำหน้ำท่ีครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 
 
 
 
 
      (ลำยมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
                     ยื่นใบสมัคร วันท่ี........ เดือน..........……………….. พ.ศ…....….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


