
  
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมหนองศาลา 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง  

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  มีความประสงค์ที่จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่การสอน  ณ  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  เลขที่  ๑๐๑  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  อาศัยอ านาจตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ที่๑๐๐๗/๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๓  เมษายน  
๒๕๖๕  เรื่อง  มอบอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  มีอ านาจลงลายมือชื่อ  และด าเนินการเกี่ยวกับการจ้างครูอัตราจ้าง  จึง
ประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างของโรงเรียนมัธยมหนองศาลา  ดังนี้ 
 
       ๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 
        ๑.๑  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  ภาษาไทย    จ านวน  ๑  อัตรา 
  ๑.๒  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก  การงานอาชีพ    จ านวน  ๑  อัตรา 
 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาไทย  วิชาเอกการงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นครูอัตราจ้าง  ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้  ณ  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 
เลขที่  ๑๐๑  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองสังข์  อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ  โทร  ๐๙๘-๖๑๘-๕๖๓๒  ระหว่างวันที่  
๑๗ – ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  (เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 
 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
                   ๔.๕   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๖   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   ๔.๗   ใบรับรองแพทย์    
 
  ๕.  การยื่นใบสมัคร และค่าธรรมเนียม 

   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                   ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๕.๔   ผูส้มัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร  ในอัตรา  ๑๐๐  บาท  (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่
จ่ายคืนให้  เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรแล้ว) 
      
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนมัธยมหนองศาลา  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการสรรหาและเลือกสรรภายใน 
วันที ่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา เลขท่ี  ๑๐๑  หมู่ที่  ๘  ต าบลหนองสังข์   
อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ   
  
 ๗.  วิธีการเลือกสรร 
 หลักสูตรและวิธีการรับสมัครเข้ารับการการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท า
หน้าที่ครูผู้สอน  ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๘.  วัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร 
        โรงเรียนมัธยมหนองศาลา จะด าเนินการสรรหาและเลือกสรร (ท้ังนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นซึ่ง
อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)    ในวันที่   ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕   สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนมัธยม
หนองศาลา อ าเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 



 ๓ 

 
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๕๘    
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 

ภาค  ก           สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -  ความรอบรู ้
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                                                                                                                          
๒.   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๔๐ 

 
 

๖๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศ 

วันที่ ๒๖ ตุลาคม  ๒๕๖๕   
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ภาค  ข       
                  สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 

 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า        
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงลง
มา  ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๕   ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี   นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมี
การสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (๒)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                          (๓)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง   
ในวันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมหนองศาลา  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน    
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔ 
 
  ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๐   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                    
                                                                                            

                                                                           
                                                                             (นายวุฒชิัย  ส าราญ) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมหนองศาลา 

                       
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.  ๐๙๘-๖๑๘-๕๖๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 
 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
ปฏิทินการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

๑. ต าแหน่งครูภาษาไทย  ๒.  ครูการงานอาชีพ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๖  โรงเรียนมัธยมหนองศาลา 

สังกัด  องการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
 

 
 

วันที่  ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕  ถึง ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕   -  ประกาศรับสมัคร 
วันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕  ถึง ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ -  รับสมัคร 
วันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕     -  ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
ภายในวันที่  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๕   -  ประกาศผลการคัดเลือก 
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕   -   รายงานตัว / ท าสัญญาจ้าง / เริ่มปฏิบัติงาน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ๖ 
 

เอกสารแนบท้าย ๒ 
หลักสูตรการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูภาษาไทย , ต าแหน่ง ครูการงานอาชีพ 
------------------------------------------ 

 ภาค ก    ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน   ๑๐๐ คะแนน ดังนี้ 

  ๑.  ความรอบรู้ 
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ DLTV 
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ 
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 หลักการศึกษา 
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2551 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ BBL และ DLTV 
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

3. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทาง 
      หรือสาขาวิชาเอก 

 
 ภาค  ข   การสอบสัมภาษณ์        ๕๐   คะแนน 
 
 
                                          ................................................................. 

 
 


