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ประกาศโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   

********************* 
ด้วยโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ มีความประสงค์

จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาพลศึกษา  จ านวน ๑ อัตรา      
ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔  ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล    
เพ่ือจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนกีฬาฟุตบอลและ วิชาพลศึกษา  ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน กีฬาฟุตบอลและวิชาพลศึกษา 
   จ านวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหม่ืนบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เพศชาย  มีสัญชาติไทย   
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   หรือ     
จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา  เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
จนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา 
  ๓.๒  มีความช านาญด้านทักษะกีฬาฟุตบอลและฟุตซอล 
  ๓.๓  มีความช านาญด้านการท าทีมฟุตบอลและฟุตซอล 
  ๓.๔  มีจิตวิทยาและมนุษยสัมพนัธ์ที่ด ี
  ๓.๕  ต้องมีความสามารถในการฝึกสอนกีฬาฟุตบอล  และพักอยู่ประจ ากับนักเรียนได้ 
  ๓.๖  ต้องมีคุณสมบัตปิริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
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 ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑ ท าหน้าทีค่รูฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล 
  ๔.๒  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาพลศึกษา 
  ๔.๓  พักอาศัย และควบคุมนักกีฬากินนอน  
  ๔.๔  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

          ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๒๓  มกราคม ๒๕๖๓ ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที ่ ณ  ห้องอ านวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น ๑ อาคาร ก โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๔๓-๐๐๙๖๐๗  หรือ ๐๘๙-๙๔๐๓๒๔๔ 
(ครูประไพร  สีเทา) 

       ๕.๒  การยื่นใบสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น ๑ อาคาร ก โรงเรียนโสก
นกเต็นประชาอุปถัมภ์  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในระหว่างวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๓   

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๕  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู 
  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง  ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  จะไม่พิจารณาจ้าง  และจะไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ  ภายหลัง 

๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร  และก าหนด วัน 

เวลา  สถานที่  ในการสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์       
อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ

ภาคปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)  ในวันที่  ๒๘ มกราคม  
๒๕๖๓  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 



3 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๒๐ 

๓๐ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

         จากแฟ้มผลงาน และทักษะด้านการเล่นกีฬาฟุตบอล 

๕๐ 

 

  ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียน                

โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก  มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ   
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน  ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ได้ตามล าดับ

คะแนนที่สอบได้ตาม  ข้อ ๗  ภายในวันที่  ๓๐  มกราคม ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ และเว็บ
ไซน์ของโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 

 ๑๑. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ 

 ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๒.๑  จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓  โดยใช้ประกาศรายชื่อและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  ของโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์  เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน  จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี 
ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
  ๑๒.๒  กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร  จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกพลศึกษา ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างราย
เดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
     

            
                                                              (นายเสกสัณห์      ลุนบง) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ 
 


