
 

 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านสบกอน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีความประสงค์             

จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่  ศธ ๐๔๐๐๙ /ว ๓๐๓๔ ลงวันที่  ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗              
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖             
เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศ    
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะรับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา  
1.2  อัตราค่าจ้าง เดอืนละ 7,๐๐๐ บาท  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ         
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน

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

การเมือง 
๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษ  

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยความประมาทหรือผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของ
สังคม 

๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 

๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันท าสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชก ารหรือลูกจ้างของส่วนราชการ      
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน เพ่ือแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค    
มายื่นในวันสมัครด้วย 

 



 
๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด  
๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกให้โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

๔. ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  
๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาอังกฤษ 
๔.๒  งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๕.  การรับสมัคร 
๕.๑  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

  ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อ าเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที ่10 – 16 มกราคม ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐น. - ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

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

     ๖.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร 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  ฉบบั  

      ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ 
      ๖.๖  หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
  

๗.  การยื่นใบสมัคร 
    7.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมหลักฐานใบสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
   7.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย  และยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการโรงเรียน        
บ้านสบกอน หรือติดต่อสอบถามได้ที่: ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 088 -269-1428 หรือ          
ธุรการโรงเรียน โทรศัพท์ 064-263-9935 
 
8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิทธิ์ สอบคัดเลือก วันจันทร์ ที่  17  มกราคม 2565 ที่  Facebook              
ของทางโรงเรียนบ้านสบกอน ได้แก่ โรงเรียนบ้านสบกอน สพป. น่าน เขต 2 และ รร.บ้านสบกอน          
อ.เชียงกลาง จ.น่าน 

9. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านสบกอนจะด าเนินการประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และ สอบสัมภาษณ์ 

(คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน ) ในวันที่  18 มกราคม 2565 เวลา 09.00น. ณ  โรงเรียนบ้านสบกอน                 
โดยก าหนดการคัดเลือกดังนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 18 มกราคม 2565 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ 60 

 สอบสอบสัมภาษณ์ และแฟ้มสะสมผลงาน 4๐ 

คะแนนรวม 100 



 
 

 

  9. ผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เตรียมเอกสารเพื่อสอบปฏิบัติการสอนดังนี้ 
9.1  แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 1 แผน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการสอน วิชาภาษาอังกฤษ และ         

 สาธิตการสอนไม่เกิน 20 นาที 
9.2  สื่อประกอบการสอน (ถ้ามี) 

 10. การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
    ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 โดยหากมีคะแนนเท่ากันจะล าดับที่
โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  
 

          ๑1.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  11.1 โรงเรียนบ้านสบกอน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ ภายใน        
วันที่ 19 มกราคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านสบกอน และทาง Facebook ของโรงเรียน: โรงเรียนบ้านสบกอน    
สพป. น่าน เขต 2 และ รร.บ้านสบกอน อ.เชียงกลาง จ.น่าน โดยเรียงล าดับจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด 
ตามล าดับ 
 11.2 ผู้ที่ สอบคัดเลือกได้ อันดับที่  1  รายงานตัวท าสัญญาจ้ าง พร้อมกับ เริ่มการปฏิบัติ งาน                 
ในวันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 7.30น. ณ โรงเรียนบ้านสบกอน หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด
จะถือว่าหมดสิทธิ์และจะเรียกผู้ผ่านคัดเลือกล าดับถัดไปเข้ารายงานตัว 
            11.3 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้        
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 

          ๑๒. การท าสัญญาจ้าง 
 ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ 20 มกราคม ๒๕๖5  โดยก าหนด
ระยะเวลาในการจ้าง  ตั้งแต่ 20 มกราคม ๒๕๖5  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5  โดยใช้ประกาศรายชื่อและ     
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนบ้านสบกอน จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้อง
ทราบตามประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านคัดเลือก 
 12.2 การท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่อง          
ที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ หรือบรรจุเข้ารับราชการ 
       12.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตาที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง 
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
  

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือนมกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

          
                                               

                                                   
                                                          (นายธวัชชัย  ยวงค า) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสบกอน 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน  ลงวันที่ 10 มกราคม ๒๕๖5 

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

10 มกราคม ๒๕๖5   ประกาศรับสมัคร 
10 – 16 มกราคม ๒๕๖5  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
17 มกราคม ๒๕๖5   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
18 มกราคม ๒๕๖5   สอบประเมินสมรรถนะและสอบสัมภาษณ์   
19 มกราคม ๒๕๖5   ประกาศผลการคัดเลือก 
20 มกราคม ๒๕๖5   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 
******สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล  โทรศัพท์ 088-269-1428  
                                          งานธุรการโรงเรียน  โทรศัพท์ 064-263-9935 
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ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่สอนในระดับชั้นประถมศกึษา  
โรงเรียนบ้านสบกอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาน่าน เขต 2 

..................................... 
1. ชื่อ....................................................................นามสกุล.................................................................................. 

สัญชาติ........................................เชื้อชาติ..............................................ศาสนา............................................... 
2. เกิดวันที่.........................เดือน.................................................... พ.ศ. ............................. ............................... 

อายุ ณ วันสมัคร...................................ปี ..............................................เดือน............................................วัน 
3. เกิดท่ีต าบล..............................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.............................. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน......................................................ออก ณ ส านักงาน....................................... 

.......................................................เม่ือวันท่ี..................เดือน..............................................พ.ศ...................... 
หมดอายุวันที่.........................เดือน.................................................พ.ศ......................................................... . 

5. ที่อยู่ปัจจุบัน.................................หมู่.............................ถนน.............................ต าบล........ ............................ 
อ าเภอ.......................................จงัหวดั..........................................รหัสไปรษณีย.์............................................ 
เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................................................................... .......................................... 

6. ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................... .......................... 
วุฒิการศึกษา................................................. ...................................................................................................  
มีคุณวุฒิ/ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ...................... 
..................................................................................................................................... .................................... 

7. ประสบการณ์การท างาน............................................................................ ...................................................... 
.........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ............ 

8. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านสบกอน สังกัด สพป.น่าน เขต 2 
 
 
 

ลงลายมือชื่อ.....................................................ผู้สมัคร 
            (...........................................................)  
ยื่นใบสมัครวันที่..............เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี 
    รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๑ รูป  
    ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภา
มหาวิทยาลยัอนุมัติแล้ว  
    ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดง
สาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจรงิ จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับ
จริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบยีน
บ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ  
   ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 
   หลักฐานอื่น ๆ  
               ลงช่ือ............................................................. 
                   (..............................................................) 

 


