
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน 

************************************* 

 ด้วยโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม     
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา   ดังนั้น
อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนมากที่ศธ. ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๕๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับเกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนดังนี้  

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรบัสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑  อัตรา                                      
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)                                                                            

 - สาขาวิชาเอกภาษาไทย       จำนวน  ๑ อัตรา  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้                                                              
 ๒๑. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ                  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ในเพ่ิมเติม                                                                                           
 ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค. /ก.ค.ศ. กำหนด    
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค. /ก.ค.ศ. กำหนดหรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript ) สำเร็จการศึกษา              
 ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้                                                                                       
 ๒.๔ เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต  นักบวช                                                                      
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                                                                                                    
 ผู้ประสงค์จะสมัครเพ่ือคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม       
อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม    ตั้งแต่วันที่ ๑๘-๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๔  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

 



๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายืนในวันสมัครคัดเลือก                                                            
 ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จำนวน ๑ ฉบับ                                                  
 ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จำนวน ๑ ฉบับ                            
 ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง   จำนวน ๑ ฉบับ                           
 ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ                       
 ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)     จำนวน ๑ ฉบับ                       
 ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว        จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ 
เดือน )                                                                ๔.๗ ใบรับรองแพทย์                                                                                                                   
๕. การยื่นใบสมัคร                                                                                                                       
 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน                                                                                                                                     
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจา่ยของการไปรษณีย์ไว้ใน
ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน                                                                                   
 ๕.๓. ผูส้มัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก                                                                               
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔   ณ ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม   อำเภอบ้านแพง  จังหวัดนครพนม                                                                 

๗. วิธีการคัดเลือก                                                                                                                  
 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์                                                                                              
๘. วัน  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก                                                                                            
 โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม  อำเภอบ้านแพง    จังหวัดนครพนม  โดยสอบสัมภาษณ์                                
ในวันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไปสถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม
อำเภอบ้านแพง   จังหวัดนครพนม                                                                                                             
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก                                                  
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีที่มีผู้ให้คะแนนรวมเท่ากัน จะ
จัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังให้คะแนนเท่ากัน จะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                                                            
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔   ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
 
 



แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 
๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
   -  วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 

 (นายเอกชัย  คะษาวงค์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม ลงวันที่  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕64 
................................................................................ 

 
วันเดือนปี รายการ หมายเหตุ 

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัคร สถานที่รับสมัคร/ทดสอบ/รายงานตัว 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษานครพนม 
 

วันที่ ๑๘-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รับสมัคร 
วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการ 

เลือกสรรและการสรรหา 
วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

และการสรรหา 
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ รายงานตัว/ ทำสัญญาจ้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม 
---------------------------------------- 

๑. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ……………………………………………….. 
สัญชาติ ……………………… เชือ้ชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 

๒. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี 

๓. เกิดท่ีตำบล ……………………… อำเภอ/เขต …………………….จงัหวัด …………………………….. 

๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 
ออก  ณ  สำนักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ…………. 

๕. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตำบล …………………………… 
อำเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร…………………….. 

๖. สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ……………… 
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วชิาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ ………………………………………………………………………………….. 

๗. หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
                สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว 

 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑.๕ x ๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป 

 สำเนาทะเบียนบ้าน    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

 ใบรับรองแพทย์    หนังสือรับรองการผ่านงาน 

 อ่ืน ๆ ............................................................................................................................. ..... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 

     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 

            (…………………..………………………) 

      วันที่ …………………………………………….. 

เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร เจ้าหน้าท่ีตรวจคุณสมบตั ิ
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
         ……………………………..……………………… 
          (……………………………………………………) 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้ว ปรากฏว่า 
                      ขาด คุณสมบัต ิเพราะ …………………………. 
                      คุณสมบัติถูกตอ้ง 
                   ……………….…………………………………… 
                   (……………………..………………..……………) 


