
 

 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนสุรณ์) 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2         

มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  
 อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙ /4562 ลงวันท่ี  

24 กรกฎาคม ๒560 และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 512/2559 ส่ัง ณ วันท่ี 2๘ 
กันยายน  2559 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี  วิชาเอกภาษาไทย หรือวิชาเอกการประถมศึกษา หรือ

วิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,๐๐๐ บาท/เดือน   
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคใน

การเมือง 
๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ  

ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยความประมาทหรือผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของ
สังคม 

๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 
 
 



 
 

๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาตามท่ีประกาศ 
๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ท่ีออกให้ โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏบิัติ  ปฏิบัติงานเก่ียวกับ  
๔.๑  ท าหน้าท่ีครูผู้สอน  วิชาเอกตามท่ีประกาศ 
๔.๒  งานอื่นๆท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕.  การรับสมัคร 
๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ด้วยตนเอง  ณ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ 
อนุสรณ์)  ต้ังแต่วันที่  27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม  ๒๕๖5 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.) 

๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

     ๖.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
 การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ  

      ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ 
      ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่นใบส าคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือ - ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวัน
รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมท้ัง
ยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 
 ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด  หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้ว
ประชาสามัคคี จะไม่พิจารณาจ้าง และจะร้องเรียกสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่น และก าหนดวัน เวลา สถานท่ี ในการ
คัดเลือก ภายในวันที่  31 ตุลาคม  ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) จะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสัมภาษณ์/ สอบ

ข้อเขียน และตรวจสอบความรู้ ความสามารถ จากการสัมภาษณ์  และอาจทดสอบภาคปฏิบัติ ด้วยตามความ
เหมาะสมกับลักษณะงาน และตามความต้องการของสถานศึกษา (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน ๒๕๖5  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) โดยก าหนดการ
คัดเลือกดังนี้ 

 
เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 2 พฤศจิกายน  ๒๕๖5 
เวลา ๐๙.3๐ น. – 12.00 น.  

ภาค ก  
- ความรู้ความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน 
 

 
๑๐๐ 

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  ภาค ข 
สอบสัมภาษณ์  / การสอบประเมิน 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

 
๕๐ 

 
 

  ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
    ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  โดยโรงเรียนบ้านสบสา
(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่า
ผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า  ก าหนดให้ใช้ไม่เกิน ๑ ปี เว้นแต่มีการคัดเลือกแบบเดียวกันหรือมีการ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกัน  และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว  บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก 
 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนท่ี
สอบได้ ภายในวันท่ี 3 พฤศจิกายน  ๒๕๖5  ณ โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) โดยเรียงล าดับจาก
ผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 

 ๑๑.  สถานที่ปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2  

 ๑๒. การท าสัญญาจ้าง 
 ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก ในวันท่ี 4 พฤศจิกายน ๒๕๖5  โดยก าหนดระยะเวลา
ในการจ้าง  ต้ังแต่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖5   ถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖6  โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี    
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงมีหน้าท่ี
ของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบตามประกาศขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 
 
 
 
 



 
 
 ๑๒.๒  เมื่อถึงส้ินก าหนดสัญญาจ้าง (๓๐ มีนาคม ๒๕๖6)  จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน     
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
 ๑๒.๓  กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 

 อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะ
น าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็น
พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  วิธีการและ
เงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
 

 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                
                                                          (นายสัญญา   จิโนสวัสด์ิ) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
                                        



 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน 

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

ภาค ก ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน (๑๐๐ คะแนน) 
- พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
- มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์ 
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน 
- มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน 
- หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
- แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

 
         ภาค ข  สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง (๕๐ คะแนน) 

- ประวัตส่ิวนตัว การศึกษา การท างาน 
- บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
- วุฒิภาวะทางอารมณ์ 
- การมีปฏิภาณไหวพริบ  
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ และอุดมการณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทนิการด าเนนิการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนบ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)  ลงวันที่ 26 ตุลาคม  ๒๕๖5 
................................................................................ 

 
26 ตุลาคม ๒๕๖5   ประกาศรับสมัคร 
27 ตุลาคม – 30 ตุลาคม ๒๕๖5  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
31 ตุลาคม 2565   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
2 พฤศจิกายน 2565   สอบประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์   
3 พฤศจิกายน 2565   ประกาศผลการคัดเลือก 
4 พฤศจิกายน 2565   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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


