
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร  

เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนจํานวน ๑ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด่วนมากท่ี ศธ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  
๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง การมอบอํานาจเก่ียวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ตําแหน่งท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 
จํานวน ๑ อัตรา  กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหม่ืนห้าพันบาทถ้วน-)  
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
    ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
        ๑)  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒)  มีสัญชาติไทย 
  ๓)  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๔)  ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  ๕)  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่เป็น
ผู้ไร้ความสามารถ จิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม หรือกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก 
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามท่ีหลักเกณฑ์กําหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
  ๗)  ไม่เป็นผู้ปกพร่องในศีลธรรมอันดีสําหรับการประกอบการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  ๘)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๙)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ี
ได้รับการกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
  ๑๒) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ หรือตาม
กฎหมายอ่ืน 
  ๑๓) ไม่เป็นผู้กระทําการทุจริตในการเข้าสอบรับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
  ๑๔) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 



 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 
  ๑)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. รับรอง และกําหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งครู และเป็นผู้มีคุณวุฒิ ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาในสาขาท่ีเปิดรับสมัคร 
รายละเอียดกลุ่มรายวิชาตามท่ีแนบไว้ท้ายประกาศ 
  ท้ังนี้ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งท่ีระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอกจะต้องเป็นปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรท่ี ก.ค.ศ.รับรอง และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรแล้วว่าเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษา ก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย 
  ๒)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ีคุรุ
สภาออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจลงนามไม่หลังวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย 
            ๓. ขอบข่ายงานหรือลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
 ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  ๑) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๒) จัดอบรมสั่งสอน และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  ๓) ปฏิบัติเก่ียวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
            ๔.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านหนองลาด
(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)ตําบลหนองลาด อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ต้ังแต่วันท่ี ๑๔ ตุลาคม – ๒๐  ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  (ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

            ๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครคัดเลือกท่ีผู้สมัครจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
๑) สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองว่าสําเร็จการศึกษา (กรณีท่ียังไม่ได้ 

รับปริญญาบัตร) ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนวันรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 
            ๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาไทย  ท่ีระบุสาขาวิชาเอก ท่ีสมัครสอบ 
    ๓) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิท่ี
คุรุสภาออกให้ท่ียังไม่หมดอายุ  พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

๔)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
            ๕)  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖)  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ  
  ๗)  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จาํนวน  ๓   รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๘)  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ (ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน) แสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  

   ๖.  การย่ืนใบสมัคร 
๑)  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม ห้ามสวมกางเกง 

ยีนส์ เสื้อยืด รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด ผู้หญิงต้องสมกระโปรงเท่านั้น พร้อมรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและ
ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด 
                ๒)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร  และเซ็นรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
 
 
 



 

      ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคล ภายในวันท่ี  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒  ณ ห้องพักครู
โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  ตําบลหนองลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

     ๘.  วิธีการคัดเลือก 
  ดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
 

สอบข้อเขียน 
๑.ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒.ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 
 

 
๕๐ 
๕๐ 

 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

     
    สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 

 
 

คะแนนรวม ๑๕๐  
 

      ๙.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์ 
ในวันท่ี  ๒๘   ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.   สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองลาด
(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) ตําบลหนองลาด  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 

      ๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
  ผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ร้อยละ 
๖๐ ข้ึนไป โดยการเรียงลําดับจากผู้ได้คะแนนสูงสูดจากมากท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุดตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้คะแนนเท่ากัน ผู้ท่ีสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนเป็นผู้ท่ีได้ลําดับดีกว่า  
 

        ๑๑.  การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันท่ี 
๒๙ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  ท่ีเว็บไซต์ https://sakonarea๑.go.th  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะข้ึนบัญชีไว้ มี
กําหนด ๑ ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี 
 
 
 

          ๑๒.  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชี 
    โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) จะประกาศรายข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้เป็น
เวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศผลการคัดเลือก หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กําหนด หรือมีการประกาศคัดเลือกใหม่ และบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้  
 ๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตําแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 ๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     ๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกําหนด 
 



 
 
 
 
 

     ๑๓.  การรายงานตัว การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
   ๑)  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือ
ทําสัญญาจ้างตามอัตราว่างตามท่ีประกาศรับสมัคร 
      ๒)  การจ้างตามข้อ (๑) ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็น
ตําแหน่งลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ หรือข้าราชการ ในระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติท่ีไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้างอาจบอกเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างรับทราบล่วงหน้า  
 
             ๑๔. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  
      ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ใดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศรับสมัครนี้จะไม่ได้
รับการพิจารณาให้ทําสัญญาจ้าง หรือถูกเลิกจ้างทันที และเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ท้ังสิ้น 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

           
                       
                

 
 

                                                              (นายวษิณุ  ซ้ายสุพรรณ) 
     ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

รายละเอียดตําแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  

โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) (วิชาเอกพลศึกษา)  
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 

*************************** 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  ลงวันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 

ช่ือตําแหน่ง วุฒิ/กลุ่มวิชา/หรือทาง/วิชาเอก ตําแหน่งว่าง หมายเหตุ 
ลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าท่ี
ครูผู้สอน 

๑.  กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 
     ๑.๑  พลศึกษา 
     ๑.๒  การสอนพลศึกษา 
     ๑.๓  วิทยาศาสตร์การกีฬา 
     ๑.๔  สุขศึกษาและพลศึกษา 
     ๑.๕  วิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
     ๑.๖  การฝึกและการจัดการกีฬา 
     ๑.๗  ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา 

๑ อัตรา / โรงเรียน
บ้านหนองลาด
(ราษฎร์อุทิศ
วิทยาคม) 

สาขาวิชาเอกในแบบ
คู่ท่ีมีวิชาเอกใด
วิชาเอกหนึ่งตรงตาม
ชื่อสาขาวิชาเอกท่ี 
ก.ค.ศ.รับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๗ – ๑๓     ตุลาคม ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร   
๑๔ – ๒๐   ตุลาคม  ๒๕๖๒   รับสมัคร (ในเวลาราชการ  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

           ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๒๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒                       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก             
๒๘  ตุลาคม   ๒๕๖๒                       สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์   
๒๙  ตุลาคม   ๒๕๖๒                       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  
 การทําสัญญา โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  จะดําเนินการทําสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการ
คัดเลือก จํานวน ๑ อัตรา เพ่ือจ้างเปน็ลูกจ้างปฏิบตัิหนา้ท่ีครูผู้สอน ปฏิบัตหิน้าท่ีในโรงเรียนบ้านหนองลาด
(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ ในวันท่ี  ๓๑  ตุลาคม   ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน เลขท่ี........./.......... 
 

โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเม่ือวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นลูกจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)   
 
 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                 ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน............................. พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 

 


