
 

 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าบ่อ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

**************************  
     ด้วยโรงเรียนท่าบ่อมีความประสงค์ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น              
ลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ด่วนมาก ที่ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการ
แทนเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล :  ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูผู้สอน ดังนี้ 
  

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี 
หรือเทียบเท่าขึ้นไป  

     ๑.๑   ครูผู้สอน    ระดับปริญญาตรี   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐ บาท  
                            

      ๑.๑.๑  วิชาเอกญี่ปุ่น                              จำนวน  ๑  อัตรา   
  
 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู 

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกหนังสือให้
หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน  ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ. 
กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน  จะต้องมีความรู้ พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่                      
ก.ค. / ก.ค.ศ. กำหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้วและใบรายงาน                     
ผลการศึกษา(Transcript) 
         ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒ 

๓.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนท่าบ่อ   

ตั้งแต่วันที่ ๑  เมษายน ๒๕๖๕ ถึง  ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

          ๔. เอกสารและหลักฐานที่สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
      และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  
      พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวบัตรประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา             
      จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล(ถ้ามี)  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖ รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 
 

๕. การยื่นใบสมัคร 
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นสอบด้วยตนเองและต้องกรอก  รายละเอียดในใบสมัคร 

           ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย  
      ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
๕.๔ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก        
         หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  

ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 

๘.วัน  เวลา  และสถานที่สอบคัดเลือก 
    โรงเรียนท่าบ่อ  จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ และทำการสอบสัมภาษณ์              

ในวันที่ ๑๙ เมษายน  ๒๕๖๕  สถานที่สอบคัดเลือกแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ                
เข้ารับการคัดเลือก ตามกำหนดการสอบในตารางดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 



 ๓ 

วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนน
เต็ม 

หมายเหตุ 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
 ๐๙.๐๐  น. -  ๑๐.๓๐  น. 

 สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรอบรู้ 
- ความรู้ความสามารถท่ีใช้

เฉพาะตำแหน่ง 
๒. ความรู้ความสามารถ    
    เกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๒๐ 

 
 
 

๔๐ 

 
หลักสูตร 
การสอบ 
ตามบัญชีแนบ
ท้ายประกาศ 

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐  น.   สอบสัมภาษณ์ ๒๐  
๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป สอบปฏิบัติ ๒๐  

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  ๕๐  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน  จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่มีผลการสอบข้อเขียน มากกว่า
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า / หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ดูผลการสอบปฏิบัติ / หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ดู                
ผลการสอบสัมภาษณ์ มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า / และหากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้มาสมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน   

    ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงลงมา 
ภายในวันที่  ๒๐  เมษายน ๒๕๖๕ 

    ๙.๓ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอกเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศการรับสมัครสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 

๑๐. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่ที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกไว้  โดยโรงเรียนจะเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก
อันดับที่ ๑ มารายงานตัว ในวันที ่๑  พฤษภาคม ๒๕๖๕  ระยะเวลาในการจ้าง ๑ ปี 

 ๑๐.๒  การเรียกตัวในครั้งต่อๆ ไป โรงเรียนท่าบ่อ จะมีหนังสือเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้
ตามลำดับถัดไปที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกในบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ โดยตรงเป็นรายบุคคล โดยใช้วิธี                     
ส่งจดหมายลงทะเบียน  ตอบรับตามที่อยู่ที่ผู้ได้รับการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร  โดยให้เวลามารายตัว  
ไม่น้อยกว่า  ๗  วัน  นับตั้งแต่ประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทางบนจดหมายลงทะเบียนที่เรียกตัวนี้ 

 ๑๐ .๓  การจ้างตามข้อ  ๑๐ .๑  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ                    
ปรับเปลี่ยนสภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการแต่อย่างใด 

 
 
 
 
 



 ๔ 

 ๑๐.๔  ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง                      
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม   
ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๓๑    เดือน   มีนาคม    พ.ศ. ๒๕๖๕ 
       
 
  

 
( นายวีรยุทธ  ชานัย ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
*************************************** 

ความรู้ความสามารถทั่วไป  และความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ทำการสอบข้อเขียน  ๖๐  คะแนน  
ดังนี้ 
 ๑. ความรอบรู้ 
  ๑.๑ สังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  และเหตุการณ์ปัจจุบัน 

๑.๒ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
๑.๓ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.๔ วัฒนธรรมไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
๑.๕ กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 

๑.๕.๑ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๑.๕.๒ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
๑.๕.๓ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
๑.๕.๔ พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 

๒. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 
      ๒.๑ หลักการศึกษา 

๒.๒ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
๒.๓ การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
๒.๔ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
๒.๕ สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 
๒.๖ การวัดและการประเมินผลการศึกษา 

๓. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทางหรือ
สาขาวิชาเอก 

การสอบปฏิบัติ       ๒๐  คะแนน 
การสอบสัมภาษณ์       ๒๐  คะแนน 
 
 
 

 
 

 
 


