
 

 

 
ประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอืกเปน็ลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

 ด้วยโรงเรียนประชาอุทิศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒       
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอนจ านวน  ๑  อัตรา 
ฉะนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  ศธ  ๐๔๐๐๙ / 
ว๔๕๖๒  ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ
และลูกจ้างช่ัวคราวและอาศัยอ านาจค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
ลงวันท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง  มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบบุคคล
เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑.ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน   

จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท  ( -ห้าพันบาทถ้วน- ) 

      - สาขาวิชาเอกประถมศึกษา/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์   จ านวน  ๑  อัตรา      

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
พรรคในการเมือง 

   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

/  ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก…….. 
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   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 

  ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาเอกประถมศึกษา/ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ 
  ๓.๒  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือทางอื่นท่ี  ก.ค.ศ.  รับรองตรงตาม
วิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร 
      ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู  
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน  

          ๔.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  ห้องธุรการ 
โรงเรียนประชาอุทิศ  หมู่ท่ี  ๕  ต าบลวัดเกาะ  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย  ระหว่างวันที่  ๒ – ๑๐  
ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐  น.  ( เว้นวันหยุดราชการ ) 

๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๕.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๕.๒  ส าเนาปริญญาบัตรและ/หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๓  ใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)  ท่ีระบุสาขาวิชาเอกตรงกับต าแหน่งท่ีรับสมัคร 

พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ  
๕.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๖  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม 

ตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๕.๘  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  การเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้หลักฐานตามข้อ  (๒) – (๘)  ให้น าต้นฉบับจริงมาเพื่อตรวจสอบและรับรองส าเนา 
เอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรอง  “ส าเนาถูกต้อง”  และลงช่ือก ากับไว้ด้วย   

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนประชาอุทิศ  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒  จะประกาศ
รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันท่ี  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ประชาอุทิศและแจ้งทาง  E-mail  ของผู้สมัครหรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๒๘๐๙๙๓๔  

/ ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
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๗.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนประชาอุทิศ  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบ
สัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด  ( คะแนนเต็ม  ๑๕๐  คะแนน ) ในวันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนประชาอุทิศ  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 
- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
๗๐ 
๓๐ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

๕๐ 

 ๘.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดย 
โรงเรียนประชาอุทิศ  จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก  มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ   
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนประชาอุทิศ  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้
ตามข้อ  ๗  ภายในวันท่ี  ๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ  ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนประชาอุทิศและแจ้งทาง   
E-mail  ของผู้สมัครหรือติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ ๐๘๘ – ๒๘๐๙๙๓๔ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนประชาอุทิศ  หมู่ท่ี  ๕  ต าบลวัดเกาะ  อ าเภอศรีส าโรง  จังหวัดสุโขทัย   
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย  เขต  ๒ 

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๑.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   
โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒   ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓   
( ยกเว้นเดือนเมษายน  ๒๕๖๓ )  โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียน
ประชาอุทิศ  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการ
ขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

 ๑๒.๓ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครสอบคัดเลือกหรือบุคคลอื่น
จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

/  อนึ่ง  ลูกจ้างช่ัวคราว.......... 



- ๔ - 
 

         อนึ่ง  ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพันท่ี
จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะ
บรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๓  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

 

( นายสมชาย  สุขแจ่ม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาอุทิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนประชาอุทิศ  ลงวันท่ี  ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๒๓  กันยายน  -  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ ประกาศรับสมัคร 
๒ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๒   รับสมัคร ( ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ) 
๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
๑๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒   ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 



หลักสูตรการสอบคัดเลือก 

------------------------------------------ 

สอบข้อเขียน    ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป ท าการสอบข้อเขียน   100  คะแนน ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป  ( 70  คะแนน) 

1.1  สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

1.2  นโยบายของรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

1.3   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1.4  วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

1.5  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

1.5.2  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

1.5.3  พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 

1.5.4  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง   ( 30 คะแนน) 

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี ้

   2.1   หลักการสอนท่ีเน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.2   หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

2.3   การจัดกระบวนการเรียนรู ้

2.4   จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 

2.5   ส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 

2.6   การวัดและประเมินผลการศึกษา 

3.  การสอบสัมภาษณ์        50   คะแนน  สังเกต  ตรวจสอบเอกสารโดยประเมินจาก 

 1.  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 

 2.  บุคลิกลักษณะ  ท่วงทีวาจา 

 3.  วุฒิภาวะทางอารมณ์ 

 4.  การมีปฏิภาณไหวพริบ 

 5.  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติและอุดมการณ์ 
 
 



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน  

โรงเรียนประชาอุทิศ   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒ 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาอุทิศ 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ.................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก....................................................................... 
    จากสถานศึกษา ...................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ........... 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ
...................................................................................................................................... 
๕. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จังหวัด...................... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ท่ี......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด...................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................................. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
๘. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.............................................................. 
๙. ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา..................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ท้ังส้ินในการ
คัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  
  
 
 
 
 

 

 



บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ...............................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

(..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................ 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 

ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
................................................................ 

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................ 
 

 

 


