
 
 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ให้โรงเรียนบ้านกองม่องทะ   

……………………………………………………….. 

                        โรงเรียนบ้านกองม่องทะ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  โรงเรียนบ้านกองม่องทะ เพื่อให้มีครูอัตราจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน            
ในช้ันเรียน และด้านเอกสารทางราชการของโรงเรียน  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาครูอัตราจ้าง  
ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย จากรายได้สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
พ.ศ.2565  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ให้โรงเรียนบ้าน      
กองม่องทะ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 
          1.1 ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ให้โรงเรียนบ้านกองม่องทะ    จ านวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอก
ทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ   
            1.2 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ที่จะปฏิบัติงาน 
             1.2.1 งานสอนตามตารางที่ได้รับมอบหมาย 
            1.2.2 ปฏิบัติการด้านเอกสารธุรการในสถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดท า
เอกสารทางราชการของโรงเรียน 
                             1.2.3 ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
                 1.3 อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท 

               2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   

     2.2 มี วุฒิ ไม่ ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการ ศึกษาหรือทางอื่นที่  ก .ค.ศ.  ก าหนด                        
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร 

     2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

 
 
 

 

ส าเนาคู่ฉบับ 



 

                   3. การรับสมัคร  
          3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
                              ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านกองม่องทะ
ระหว่างวันที่ 25 - 31 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดเวลาราชการ)  
                         3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในวันสมัคร 

  3.2.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ต าแหน่งที่รับสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัคร   
วันสุดท้าย ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ  

  3.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่ายจ านวน 
1 ฉบับ 
                       3.2.3 บัตรประจ าตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 
                               3.2.4 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 

3.2.5 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ 

3.2.6 ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ 
3.2.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว   

ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 3 รูป  
           3.2.8 หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ- ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส 
ฉบับจริง พร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน 1 ฉบับ                     

ทั้งนี้  ส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับไว้ด้วย 
                       3.3 เงื่อนไขการสมัคร 

         ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผล
ท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธ์ิสมัครและเข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ไม่ได้ 
                  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องแจง้สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียน
ตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  หากแจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถติดต่อให้ผู้สมัครจะ
เรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในภายหลังต้องแจ้งให้โรงเรียน ทราบทันที 
   

4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  
          จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่  1 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้าน
กองม่องทะ  และทางเว็บไซต์ www.bkmtschool.ac.th 
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                    5.  วิธีการคัดเลือก 
                         5.1  ด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีทดสอบความรู้ความสามารถ  ( สอบข้อเขียน )คะแนนเต็ม 
50 คะแนน 
       5.2จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 
คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

 

6. วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

                         ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
วัน/เวลา วิธีการคัดเลือก คะแนน หมายเหต ุ

วันที่ 2  มิถุนายน 2565 
เวลา 09.30 -  10.30 น. 
เวลา 1 1.0 0 น. เป็นต้นไป 

                         
- สอบข้อเขียน                  
- สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
50 

 
 
 

  สถานที่ในการคัดเลือกโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

7.  เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ โดยเรียงล าดับตามคะแนนจาก
มากไปหาน้อยตามเกณฑ์การตัดสิน หากคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า   

                   8. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการขึ้นบัญชี 
                   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนนที่สอบได้จากมากไปหาน้อย  
ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านกองม่องทะ และทางเว็บไซต์ www.bkmtschool.ac.th และ
บัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการประกาศรับ
สมัครคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  

                    9. การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้าง 
     9.1 จะเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมาท าสัญญาจ้างตามล าดับที่  ตามต าแหน่งว่าง             

ที่ประกาศรับสมคัรในครั้งนี้ โดยใช้ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลอืกเป็นหนังสอืเรยีกตัวเพือ่จัดจา้ง จึงเป็นหน้าที่
ของผู้ผ่านการคัดเลือกที่จะต้องทราบ ส าหรับการเรียกตัวครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับ                 
ที่ขึน้บัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามที่อยู่ไว้ในใบสมัคร  

     9.2 กรณีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัครจะ         
ไม่พิจารณาจัดจ้าง หรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 

     อนึ่ง ลูกจ้างช่ัวคราว จะไม่ปรับเปลี่ยนเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
 
 



จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่    18  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 

                                                (  นายชัยศักดิ์   ภูมูล  ) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกองม่องทะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................ร่าง/พิมพ์ 

…………………………...ทาน 



 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกลกูจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ต าแหนง่ครูอัตราจ้าง   

แนบท้ายประกาศโรงเรยีนบ้านกองม่องทะ ลงวันที่  18 พฤษภาคม  2565 
.................................................... 

 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม  2565 
รับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 31 พฤษภาคม 2565 

( เวลา 0.8.30 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก     ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 
ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ ง  ( สอบข้อเ ขียน และสอบ
สัมภาษณ์) 

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 
 

ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2565 
ท าสัญญาจ้าง  6 มิถุนายน  2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   

โรงเรียนบ้านกองม่องทะ   
แนบท้ายประกาศโรงเรยีนบ้านกองม่องทะ ลงวันที่  18 พฤษภาคม 2565 

……………………………………………… 
 

ภาค ก ความรู้ความสามารถท่ัวไป และความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)          
โดยวิธีการสอบข้อเขียน  
 1. ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน 
 2. นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
 3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 4. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 5. ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
 6. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
 7. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 8. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
 9. คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 10. การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

 
ภาค ข  ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) โดยประเมินจาก 

1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน) 
2. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน) 
3. วุฒิภาวะทางอารมณ์ (10 คะแนน) 
4. ปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน) 
5. เจตคติและอุดมการณ์ (10 คะแนน) 

 
 

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

 
 
 
 
 
 


