
 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง 

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

ด้วย โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญมีความ
ประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตาม
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04009/ว3034 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคล/ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่
ครูผู้สอน ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน เอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน

ละ 5,000 บาท/เดือน (ห้าพันบาทถ้วน) 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือกเป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 

๒.๑ มีสัญชาติไทย  
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต

ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่

พรรคในการเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง

อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม  

2.8 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ  

2.9 ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
3 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

3.1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  
3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด  



3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ออกโดยคุรสภา หรือ
ใบอนุญาตประกอบการสอน  

4. การรับสมัคร 
ผู ้สมัครขอและยื ่นใบสมัครด้วยตนเองที ่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหนองหิ ้งโคกเจริญ                  

ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2563  (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
5.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป 
5.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน

ผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ  
5.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  
5.5 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบบั 
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน

ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู ้ขาด
คุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ จะไม่พิจารณา
จ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้  

6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร  และกำหนด

วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกภายหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ    
ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ  

7. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตาม

ขอบข่ายภารกิจที่กำหนด (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 
น. ณ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ โดยได้กำหนดคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

-สอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 50 

 
  
  

 



 
 8. การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียนบ้าน
หนองหิ้งโคกเจริญ จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก จัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า 

9. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ได้ตามลำดับคะแนน

ที่สอบได้ตามข้อ 7 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ โดยเรียงลำดับจากผู้
ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลำดับ  

10. สถานที่ปฏิบัติงาน 
โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  
11. การจัดทำสัญญาจ้าง 

11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยกำหนดระยะเวลา    
การจ้าง 4 เดือน 

11.2 กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  

11.3 การจ้างอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื ่องที ่จะนำไปสู ่การบรรจุ  หรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2563 

 

 
(นางสาวสัณธานี คุณะชัย) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองห้ิงโคกเจริญ ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 

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

26 มิถุนายน 2563    ประกาศรับสมัคร 
27 - 29 มิถุนายน 2563 รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.30 น.) 

ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
29 มิถุนายน 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
30 มิถุนายน 2563    สอบปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ 
30  มิถุนายน 2563    ประกาศผลการคัดเลือก 
 
 
 
 
 

 
 


