
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านตะโนน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
 

 ด้วย  โรงเรียนบ้านตะโนน ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูจ้างรายเดือน
ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน  ๒  อัตรา  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียนจะด าเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก  ที่ ศธ  04009/ 4562    ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560  
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน 2559 
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจาก
เงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูจ้างรายเดือน ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

          1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูจ้างรายเดือน  
สาขาวิชาเอกทั่วไป จ านวน  ๒  อัตรา  (อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,000 บาท/คน )   

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในวิชาเอกทั่วไปดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ ป ระสงค์จะสมั ครสอบคัด เลื อก ให้ ขอรับ ใบสมั ครและยื่ น ใบสมั ครได้ที่ ห้ องธุ รการ             
โรงเรียนบ้านตะโนน ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์   ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2563          
ถึงวันที ่3 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 
 
 



 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
                4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
                4.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
                4.7  ใบรับรองแพทย์   ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
 5.8  ค่าสมัคร จ านวน 100 บาท 
  5.  การยื่นใบสมัคร 

5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

         5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
               5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
          6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่  3 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านตะโนน 
ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ และเพจโรงเรียนบ้านตะโนน https://www.facebook.com/ 
bantanonSchoolfanpage/  และสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8771855, 087-2609543 
           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        หลักสูตร และวิธีการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
  8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
       โรงเรียนบ้านตะโนน จะด า เนินการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันศุกร์  ที่  4               
กันยายน 256๓ สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านตะโนน หมู่  11 ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์                
จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ในตาราง ดังต่อไปนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
4 กันยายน 2563 
เวลา 09.00–11.30 น.  
 

สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป  
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับความประพฤติ
และการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

 
 
 

60 

 

เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 4. สอบสัมภาษณ์ 20  
5.เอกสาร/ประเมินผลงานปฏิบัติงาน 
-ประสบการณ์การท างาน 
-อุดมการณ์ครู 
-เกียรติบัตร/รางวัล 

20  



 9.  เกณฑ์การตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่มีเลขประจ าตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับทีด่ีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 

10.  การประกาศผลคัดเลือก 
    โรงเรียนบ้านตะโนน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จะประกาศผล
การคัดเลือก ภายในวันที่ 6 กันยายน  2563  ณ โรงเรียนบ้านตะโนน ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์  
จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 หรือhttps://www.facebook.com/ 
bantanonSchoolfanpage/ หรือสามารถสอบถามได้ที่    หมายเลขโทรศัพท์  081 -8771855 ,                   
087-2609543 
 

11. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
        11.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับที่  1-2 จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง              
ในวันที่  8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน  ส าหรับการเรียกตัว 
ผู้ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท า
สัญญาการจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่  8 กันยายน 2563  - 31 มีนาคม 2564 ส่วนในปี
การศึกษาต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        11.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    11.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 11.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 11.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 
 



 12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 2563 
                                   

 

                                                                                                                            
                                                                            ( นายปราโมทย์  พลศักดิ์เดช ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 

สังกัด โรงเรียนบ้านตะโนน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
***************************** 

การด าเนินการ วันที่ด าเนินการ 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  15 สิงหาคม  2563 
รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างวันที่  25 สิงหาคม – 3 กันยายน  2563 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  3 กันยายน  2563 
ด าเนินการคัดเลือก 
สอบข้อเขียน 
-ความรู้ความสามารถทั่วไป 
-ความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
-ความรู้ความสามารถเฉพาะ เกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
สอบสัมภาษณ์ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
 

วันที่ 4 กันยายน  2563 
ตั้งแต่เวลา  09.00 – 11.30 น. 
 
 
 
ตั้งแต่เวลา  13.00 น.เป็นตน้ไป 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  6 กันยายน  2563 
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง วันที่  8  กันยายน  2563 

     
 
 

หมายเหตุ    ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้สมัคร  และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
      โรงเรียนบ้านตะโนน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านตะโนน 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)....................................................................................................... ............. 
2. เกิดวันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ป.ี..........เดื อน (นับึงงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศงกษา.................................................................วชิาเอก......... .............................................................. 
    จากสึานศงกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...............  
4. ความรู้ความสามารึพิเศษ............................................................................................................................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่...................................................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............
จังหวัด.................................................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์..................................โทร............................................................. 
7. สึานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ได้แนบหลักฐานต่างๆซง่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาึูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ึ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วึูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............    

 

บันทงกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ึูกต้องครบึ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบึ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 

 



หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านตะโนน  ลงวันที่  15 สิงหาคม  ๒๕63) 
......................................................................................................................... 

 
สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)                                                               
จะทดสอบความรอบรู้ ความสามารถ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้  

๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
๒. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
๓. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 

สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน)                                                                    
ประเมินบุคคลโดยวิธีสัมภาษณ์ สังเกต ดังนี้     
 ๑. ประวัติส่วนตัว 
 ๒. บุคลิกภาพ 
 ๓. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
 ๔. เจตคติและอุดมการณ์                    
ตรวจสอบเอกสาร  (คะแนนเต็ม 2๐ คะแนน)                                                                    
ประเมินบุคคลโดยวิธีตรวจสอบเอกสารประวัติส่วนตัว เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับ ดังนี้     
 1.ประวัติส่วนตัว 
 2.เจตคติ อุดมการณ์ครู 
 3.ประสบการณ์และการท างาน 
 4.เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ 
 
 
 


