
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

……………………………………….. 
ด้วยโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  ต าบลไผ่ อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ จะด าเนินการคัดเลือกครู

อัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าท างานนนต าหหน่ง ครูอัตราจ้างนน
โรงเรียน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเงินนอกงบประมาณ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่  ศธ  ๐๔๐๐๙/ว๖๒๙ ลงวันที่   ๒๘ กันยายน  ๒๕๕๙ 
หละค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว ตามหลักเกณฑ์หละวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าหหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งและสาขาวิชาเอกที่จะด าเนินการคัดเลือก 
- ต าหหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์        จ านวน  ๑  อัตรา 

                           อัตราค่าจ้างเดือนละ   ๘,๐๐๐  บาท ( หปดพันบาทถ้วน) 
  
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ หห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
หละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หละท่ีหก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหล้ว หละนบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีนบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  หห่งพระราชบัญญัติสภาครู
หละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกนห้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกนห้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
  ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก นห้ขอรับนบสมัครหละยื่นนบสมัครได้ ณ โรงเรียนหนองกุง
วิทยาคม  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๒๖  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา 
๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.   (เว้นวันหยุดราชการ) 
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 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
   ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหล้ว หละ นบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งหสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
        ๔.๒  ส าเนานบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
   ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๔.๗  นบรับรองหพทย์    
  ๕. การยื่นใบสมัคร 

  ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับหละยื่นนบสมัครสอบด้วยตนเองหละต้องกรอกรายละเอียดนนนบ
สมัครนห้ถูกต้องหละครบถ้วน 

   ๕.๒  ผูส้มัครต้องหจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนนนเขตจ่ายของ
การไปรษณีย์ไว้นนนบสมัครหละเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้หน่นอน 
   ๕.๓  ผูส้มัครต้องลงลายมือชื่อนนนบสมัครนห้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
  ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายนนวันที่ ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  ห้องประชุม
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ๗. วิธีการคัดเลือก 
 การสอบข้อเขียนหละสอบสัมภาษณ์ 
 
  ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  จะด าเนินการสอบข้อเขียน หละสอบสัมภาษณ ์
 นนวันที่    ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ 
โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
 
  ๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะหนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐นนกรณีที่มีผู้ได้คะหนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยนห้ผู้ที่ได้คะหนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่นนล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะหนนเท่ากัน   จะนช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนหต่งตั้ง                
   ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะหนนรวม
สูงลงมา  ภายในวันที่  ๑   มิถุนายน  ๒๕๖๐ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งหต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
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หต่หากมีการสอบคัดเลือกนนต าหหน่งเดียวกันครั้งนหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งหต่
วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งนหม่หละผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีนนกรณีนดกรณีหนึ่ง  
ดังนี้  
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าหหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปหล้ว 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์นนการจ้าง 
                      (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
   ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
         -  วันที่  ๒  มิถุนายน  ๒๕๖๐  รายงานตัวท าสัญญาจ้างหละเริ่มปฏิบัติงาน  
        -  ระยะเวลาการจ้าง ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ 
   ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งหรก จะยึดถือประกาศรายชื่อหละการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าหหน่งครูผู้สอน
ครั้งหรก หละนห้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
   ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าหหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ หละถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ หละการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าหหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
   ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน นนกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มี
อ านาจนนการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องหจ้งนห้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขหละจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องนดๆทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศนห้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

           
 
                                                       
           (นายสมาน  เหมกุล) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  ลงวันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

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

 

๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   ประกาศรับสมัคร 

๒๒ –๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  รับสมัคร (นนเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๒๗  พฤษภาคม ๒๕๖๐   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 

๓๐  พฤษภาคม ๒๕๖๐   สอบข้อเขียนหละสอบสัมภาษณ์   

๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐   ประกาศผลการคัดเลือก 

๒ มิถุนายน  ๒๕๖๐   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง หละเริ่มปฏิบัติงาน 

  

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



นบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต๑ 

…………………………………………………………. 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............. 

       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา................................ 

๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...................................................พ.ศ. ...................................... 

       อายุถึงวันสมัคร............................ปี......................................เดือน............................................วัน  

๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.............................................จังหวัด................... ................. 

๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน.......................................... ออก ณ ส านักงาน ..... ............................... 

  เมื่อวันที่……….........เดือน..................................พ.ศ............................. 

  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.................................. 

๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน......................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................... ................ 

       อ าเภอ....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............ ................... 

       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.................................. ........... 

๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................................          

  ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................................... ............................................ 

       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ................ 

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

๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 

 

        (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร 

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

                         ยื่นนบสมัคร วันที่ ...........เดือน...................พ.ศ............ 

 


