
 
 
 

ประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา  

********************* 
 ด้วย โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

สกลนคร ประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอก
สังคมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖ 

 ๑.ต าแหน่งที่รับสมัครสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว เป็นครูอัตราจ้าง   
   ชื่อต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 
   อัตราว่าง จ านวน  ๑  อัตรา 
   ค่าตอบแทน ๑๒,๐๐๐  บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
  ระยะเวลาสัญญาจ้าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ( ๔ เดือน ) 

 ๒.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
       ๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
    ๒.๑.๒ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    ๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
    ๒.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
ในพรรคการเมือง 
    ๒.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า
ความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    ๒.๑.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
    ๒.๒.๑ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกสังคมศึกษาหรือสาขาอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
 หมายเหตุ ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 

 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนดงมะไฟ
วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่วันที่ ๙-๑๐ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐–๑๖.๐๐ น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๙๕-๑๖๙-๐๔๗๒ ( นางสาวขวัญนภา จันทร์ทองศรี เจ้าหน้าที่บุคคล ) 



 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
   ๔.๑ ใบสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร (ตามแนบท้ายประกาศนี้)  
  ๔.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๓ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๗ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)  
  ๔.๘ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๔.๙ ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม  

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖  ท่ีเว็บไซต์ 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา http://www.dongmafai.ac.th/   และเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
https://www.facebook.com/Dongmafaiwittaya 

 ๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนดงมะไฟวิทยาจะด าเนินการสอบ   ในวันที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  
เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลอืก  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนดงมะไฟวิทยา ตามก าหนดการสอบในตาราง 
ดังต่อไปนี ้
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖    

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
 
๑๐.๑๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

ภาค  ก           สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
- สอบใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศ 

วันที่ ๒๐ มีนาคม  ๒๕๖๖   
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค  ข       
- สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 

๘.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๘.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการประเมินในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการ
สุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง       
          



  ๘.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖  ท่ีเว็บไซต์ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา http://www.dongmafai.ac.th/      
และเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนดงมะไฟวิทยา https://www.facebook.com/Dongmafaiwittaya รายช่ือผู้สอบ
คัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีใน
กรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

  ๙.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๙.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับท่ี ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๓๑  
พฤษภาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ การคัดเลือกมา
รับการจ้างให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการ
จ้าง ระหว่างวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๖ 
  ๙.๒  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๙.๓  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๙.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการ
จ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ
ท้ังส้ิน  
  ๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๘  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๖ 

           

    ว่าท่ี ร.ต.      
(ปารเมศ  เถายะบุตร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.  ๐๙๕-๑๖๙-๐๔๗๒ 



เอกสารแนบท้าย ๑ 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้างต าแหน่งครูผู้สอนสังคมศึกษา 
ตามประกาศโรงเรียนดงมะไฟวิทยา  ลงวันที่  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 
 

วันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๖   - ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี ๙-๑๐  มีนาคม ๒๕๖๖  - ด าเนินการรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
วันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๖๖   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖   - สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์   
วันท่ี ๒๔  มีนาคม ๒๕๖๖   - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๖  - รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
วันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖    - เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้าย ๒ 
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 

------------------------------------------ 
 ภาค ก 1. สอบข้อเขียน จ านวน ๕๐ ข้อ คะแนนเต็ม   ๕๐  คะแนน  

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก   
ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 

  2. สอบการจัดการเรียนการสอน  ๕๐  คะแนน 
    -     แผนการจัดการเรียนการเรียนรู้ จ านวน ๑ แผน 
    -     เตรียมส่ือ ใบความรู้ ใบงาน หรือวีดิทัศน์ (ตามเนื้อหาแผนการสอน) 
    -     เทคนิคการสอน  
 ภาค  ข   การสอบสัมภาษณ์      ๕๐   คะแนน 

- แผ่นพับหรือแฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
                                          ................................................................. 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอนสังคมศึกษา  เลขท่ี........./.......... 

โรงเรียนดงมะไฟวิทยา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
…………………………………………………………. 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    เอกสารรับสมัคร (พร้อมฉบับจริงทุกฉบับ) 

 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   ส าเนาทะเบียนบ้าน  

  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)   รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๓ รูป (ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎก.พ.ว่าด้วยโรค 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจ้งในใบสมัคร
นี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (..................................................) 
 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ............... เดือน มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๖ 

 
 
 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 

........................................ 
(.....................................................) 

............../................/.......... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
  คุณสมบัติถูกต้อง 
  ขาดคุณสมบัติ เพราะ.............................. 

........................................ 
(.....................................................) 

 


