
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 
เรื่อง  การรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้างเหมาบริการ 

 

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

             ด้วย โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างเหมาบริการ จ านวน ๑ อัตรา  ใน
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑1 มกราคม  ๒๕๖4 – 9 เมษายน ๒๕๖4 โดยใช้เงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน 
อาศัยอ านาจตามความในหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ศธ 04009/ 4562 ลง
วันที่ 24กรกฎาคม 2560 (หลักเกณฑ์และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0402/ ว106 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 
จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ดังนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง 
ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  จ านวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้าง เดือนละ  6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) 

2. คุณสมบัตทิั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผูท้ี่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
 

๒.๑ ต้องมคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 

2.2 คุณสมบัติทั่วไป 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) อายุไม่ต่ ากว่า  ๒๐  ปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน    

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง 
(6) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
2.3 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
(1) มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรอง ในสาขา วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย หรือ 

สาขาวิชาเอกอ่ืนแต่มีประสบการณ์การสอนนักเรียนระดับปฐมวัย  
(2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี 
(3) หากผู้สมัครมีประสบการณ์ในการสอนนักเรียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
(4) ไม่เปน็พระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 



๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันรับสมัคร 
 

๑.   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว จ านวน  ๒  รูป ถ่ายครั้งเดียวกัน และ
ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 

๒.  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ชุด 

๓.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี) หลักฐานการ
เปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 

๔.   ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้   จ านวน ๑  ฉบับ (ถ้ามี) 
๕.  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ  ก.ค.ศ. ว่าด้วย 

โรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
           ๖.  หลักฐานการผ่านประสบการณ์สอนหรือใบรับรองการผ่านงาน  ส าหรับวิชาเอกอ่ืนที่ไม่ใช่การศึกษา
ปฐมวัย จ านวน ๑ ฉบับ 

4. การยื่นใบสมัคร 
 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน และรบัรองส าเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อก ากับเอกสาร หลักฐานทุกฉบับที่น ามายื่น 

5.ก าหนดวันรับสมัคร วันสอบ วันประกาศผลและเงื่อนไขการจ้าง 
๑.  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  5 มกราคม ๒๕๖4 ณ ห้องธุรการ โรงเรียนนามนราษฏร์-

สงเคราะห์  ต าบลนามน  อ าเภอนามน  จังหวัดกาฬสินธุ์  เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑6.๐๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) 
            ๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  ในวันที่ 6 มกราคม ๒๕๖4 เวลา 09.๐๐ น. ทางเฟสบุ๊คของโรงเรียนนา-
มนราษฏร์สงเคราะห ์ และติดประกาศ ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 

๓.  สอบคัดเลือก วันที่  7 มกราคม ๒๕๖4  ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ ดังนี้ 

วัน  เดือน  ปี  เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

7 มกราคม ๒๕๖4     
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ภาค  ก.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค  ข.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาค  ค.   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  ๕๐  คะแนน 

                ๔.  ประกาศผลการสอบในวันที่  8  มกราคม  ๒๕๖4  ณ โรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ และทาง
เฟสบุ๊คของโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 

     ๕.  รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างใน วันที่  11  มกราคม  ๒๕๖4  เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๑.๓๐ น. 
หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์  และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ได้ 
                ๖.  การจ้างครูอัตราจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตราๆ เดือนละ 6,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือน 
ตั้งแต่ 11 มกราคม – 9 เมษายน 2564 โดยวธิีการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  



     7.  การจ้างไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/
พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
                8.  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
                ๘.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ 

          ทั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์  ต าบลนามน  อ าเภอนามน  จังหวัด
กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ ๔๖23๐  โทรศัพท์ติดต่อ :  043867030  
 

                      ประกาศ ณ วันที่  29  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

ลงชื่อ     
(นายบุญโฮม  ชัยช่วย) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนนามนราษฏร์สงเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการคัดเลือก 
------------------------------------------ 

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน 100 คะแนน ดังนี้ 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป ( 50 คะแนน) 

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ( 50 คะแนน) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการศึกษา ในเรื่องต่อไปนี้ 
          2.1 หลักการศึกษา 

2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.5 สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  2.7 ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอกปฐมวัยและวิชาเอกสังคมศึกษา 
ภาค ข การสอบสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
  
 

ก าหนดการสอบ 

วัน  เดือน  ปี  เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

8  มกราคม 2564 
  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. 

 
ภาค  ก.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค  ข.  ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

 
๕๐  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ภาค  ค.   ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  ๕๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างเหมาบริการ 

ตามประกาศโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ลงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 
................................................................................  

 

29 ธันวาคม 2563    ประกาศรับสมัคร 
30 ธันวาคม 2563 - 5 มกราคม 2564 รับสมัคร (เวลา ๐8.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันและเวลาราชการ) 
6 มกราคม 2564   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
7 มกราคม 2564   สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ 
8 มกราคม 2564    ประกาศผลการคัดเลือก 
11 มกราคม 2564    รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง 
     เริ่มปฏิบัติงาน 

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



 

 
ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๓ 
 

เลขประจ าตัวสอบ  
๑. ชื่อ (นาง/นาย/นางสาว)................................................. นามสกุล...................................................................  
สัญชาติ ....................................... เชื้อชาติ ............................................... ศาสนา .............................................  
๒. เกิดวันที่............เดือน..........................พ.ศ....................อายุถึงวันสมัคร .............ปี...........เดือน .............. วัน  
๓. เกิดท่ี ต าบล.................................... อ าเภอ.......................................... จังหวัด...............................................  
๔. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน................................................. ออก ณ ส านักงาน.......................................... 
เมื่อวันที่ ............ เดือน ......................... พ.ศ..................  
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...........หมู่ที.่........ ถนน..............................................  ต าบล....................................  
อ าเภอ.............................. จังหวัด................................. รหัสไปรษณีย์...................... โทร..................................  
๖. วุฒิการศึกษา.................................................วิชาเอก....................................................................................  
จากสถานศึกษา .................................................................. เมื่อวันที่.......... เดือน..................... พ.ศ...............  
๗. ความรู้ความสามารถพิเศษ..................................................................................................................... .......  
๘. สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่า  
๙. ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ........................................................................................................................  
ต าแหน่ง ...................................................... เพ่ือปฏิบัติงาน..............................................................................  
สังกัดหน่วยงาน ............................................................................................................................. ....................  
มีระยะเวลาการท างานโดยประมาณ ............................................................................................(วัน เดือน ปี)  
เริ่มตั้งแต่ วันที่....... เดือน......................... พ.ศ............ ถึง วนัที่.......... เดือน..................... พ.ศ....................... 
ในอัตราค่าจ้าง...................................... บาท  
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้  
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน  

  ส าเนาบัตรประชาชน  
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
  อ่ืน ๆ โปรดระบุ...........................................  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก 
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆ ทั้งสิ้นในการสรร
หา  
 

    ลงชื่อ....................................................ผู้สมัคร  
         (.....................................................)  

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

 


