
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลท่ัวไปเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

ปีงบประมาณ 2562 
----------------------------------------  

        ด้วย โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  อ าเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร
บุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน  1 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงิน
รายได้สถานศึกษาของโรงเรียน จะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/ว
4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี 512/2559 ส่ัง ณ 
วันท่ี 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างช่ัวคราว
จากเงินนอกงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้ 
             1. ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง  
                 1.1 ช่ือต าแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว   วิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา 
                 1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะให้ปฏิบัติ  
                       ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ  และ ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย  
                 1.3 ค่าจ้าง 6,000 บาท / เดือน  
           2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร  
                 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติท่ัวไป ดังต่อไปนี้  
                    (1) มีสัญชาติไทย  
                    (2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย  
                    (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
                    (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
                    (5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ  
เจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง  
                    (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะ  
กระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                    (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  



รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
                2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง  
                    (1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถจัดกิจกรรมการสอนได้  
                    (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีวุฒิทางการศึกษา วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
                    (3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตุรุสภาออกให้ 
           
        3. การรับสมัคร  
             3.1 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี 
โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง ระหว่าง วันท่ี  6  พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 10 พฤษภาคม   2562 
 เวลา 08.30 น.- 15.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
            3.2 หลักฐานท่ีต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
                  (1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด   2 นิ้ว  
ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน 2 รูป (ให้เขียนช่ือ – สกุลหลังรูปด้วย)  
                  (2) ส าเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ีสมัคร จ านวน 1 ฉบับ  
                  (3) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
                  (4) ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
                  (5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
                  (6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส เป็นต้น พร้อมส าเนา 
จ านวน 1 ฉบับ (กรณีท่ีช่ือตัว ช่ือสกุล ในหลักฐานท่ีใช้ในการสมัครไม่ตรงกัน)  
            หลักฐานตามข้อ (2) – (5) ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบ และส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัคร
เขียนค ารับรองส าเนาว่าถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย  
            3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
                     ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ  และรับรองตนเองว่า  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและ
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง  ๆ  ในใบสมัคร  
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน่งท่ีรับสมัคร  อันมีผลท าให้ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น  
         4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
            จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี   11  เมษายน  2562 ณ โรงเรยีน 
บ้านหนองขามแสบง 



         5. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก  
      ภาค  ก   ทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ 

    ภาค  ข   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ( โดยการสัมภาษณ์ ) 
 
6. ก าหนดวัน   เวลา  สถานท่ี สอบคัดเลือก 

วัน  เดือน  ปี เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
 13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 09.30 น.-12.00 น 

ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไปเกี่ยวกับงานท่ีปฏิบัติ  
-ความรู้ท่ัวไป(20  คะแนน) 
-ความรู้วิชาชีพครู(20  คะแนน) 
-ความรู้วิชาเอก(60  คะแนน) 

100 คะแนน 

 13 พฤษภาคม 2562  
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

ภาค ข. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
-ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ 

50 คะแนน 

 รวม 150 คะแนน 
สถานท่ีสอบ  ณ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง  อ าเภอบรบือ จังหวัด มหาสารคาม 
        7.  เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
 ผู้สมัครต้องผ่านการประเมินสมรรถนะด้านต่าง  ๆ โดยได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ  50  
และ ได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  60  โดยเรียงล าดับผู้ท่ีได้คะแนนรวมจากสูงลงมาต่ า หากคะแนนเท่ากันให้
ผู้ท่ีได้คะแนนในภาค ก มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีได้คะแนนในภาค ข   
มากกว่าอยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า  หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างช่ัวคราวก่อนอยู่ในล าดับท่ี  
สูงกว่า 
         8.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตามล าดับคะแนน ภายในวันท่ี  14 พฤษภาคม  2562 
ณ โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก  หรือส้ินผลไปเมื่อเลือกสรรครบ
ก าหนด  1  ปี  นับแต่วันขึ้นบัญชี 
        9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
              9.1 ผู้ผ่านการประเมินล าดับท่ี 1 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง โดยไม่ผูกพันงบประมาณในปีต่อไป  
              9.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น
หนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดในหนังสือเรียกให้มารายงานตัว จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
            9.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  



            9.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  
       10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใด ๆ    
                    ประกาศ  ณ วันท่ี  30  เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2562  
                                        

                                        (ลงช่ือ)       
                                                      (นายทองพูล  ภูสิม)  
                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


