
 
 
 
        

ประกาศโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

 
  ด้วยโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพองสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์   เขต ๑    

มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ คน 

 เพ่ือให้การคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้างวิชาดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างจำนวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 
๖,0๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน)    

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้  
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขและเพ่ิมเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
  ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ

บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้   

๒.๔ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช   

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก   
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครได้ที่  ห้องธุรการ  

โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1 หมู่ 7 ตำบล กลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งแต่ 
วันที่ 6 – 13 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อครูรัตนา ตันศฤงคาร เบอร์โทร 061-5566733  
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ – 16.0๐ น. 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ   
  ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศึกษา( Transcript )ซึ่งแสดงวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ  
  ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ   
  ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ    

๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ    
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ( ถ้ามี ) จำนวน ๑ ฉบับ    
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน 3 รูป ( ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน )   



๔.๗ ใบรับรองแพทย์ และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙  
(มีอายุไม่เกิน ๓๐ วัน)  

          สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย 

๕. การยื่นใบสมัคร    

๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้อง  และครบถ้วน    

๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          ๕.3  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ  
การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน  

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในวันที่  15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 09.00 น  
ณ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 1 หมู่ 7 ตำบล กลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และทาง 
Facebook โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 

 ๗. วธิีการคัดเลือก  
           ๑. สอบสัมภาษณ์     ๕๐ คะแนน 
  2. สอบปฏิบัติการสอน 50 คะแนน  

๘.  วัน  เวลา และสถานที่ สอบคัดเลือก  โรงเรียนบ้ านบ่อดินสอพอง จะดำเนินการสอบใน 
วันที่  19 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนผู้มาสอบคัดเลือก  

        สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องสมุด อาคารสำนักงานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 

 ๙. การประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
        จ ะ ป ร ะ ก า ศ ร า ย ชื่ อ ผู้ ผ่ า น ก า ร คั ด เลื อ ก   ใน วั น ที่  2 0  ธั น ว า ค ม  พ .ศ . ๒ ๕ ๖ 5     

เวลา 10.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง และทาง Facebook โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง โดยบัญชีรายชื่อ
ดังกล่าวจะให้ขึ้นบัญชีสำรองไว้ ๑ ปี 

         10.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
โดยโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง จะนำผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ 
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มา สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 

          ๑1.  การจัดทำสัญญาจ้าง    
 ๑1 .๑  จะทำสัญญ าจ้ างผู้ ที่ ได้ รับการคัด เลือก วันที่  22  ธันวาคม พ .ศ . ๒๕๖5  

 เวล า  ๐ 8 .3 ๐  น . ณ  โรงเรี ยน บ้ าน บ่ อดิ น สอพอง โดยกำห นดระยะ เวลาการจ้ า ง  ตั้ งแต่ วั นที่   
22 ธันวาคม  ๒๕๖5 ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖6  โดยใช้ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกของโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง เป็นหนังสือเรียกตัว เพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ ได้รับการคัดเลือก
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
การต่อสัญญาจ้างเป็นไปตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  



             ๑1.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น  

             อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อผูกพัน    
ที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  

           ๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
ไมว่่ากรณีใดๆ  

                 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

                          ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

                           
 

    

 
      (นายกฤษณะ เก่งเขตรกิจ)             

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ปฏิทินดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตามประกาศโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 
 ลงวันที่ 1  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖5 

  
 2  –  13 ธันวาคม 2565 ประกาศรับสมัคร  
 6  –  13 ธันวาคม 2565 รับสมัคร (เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)  
 15  ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (เวลา 09.00น.) 
 19   ธันวาคม 2565 สอบสัมภาษณ์ และปฏิบัติการสอน  
                                                         (เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนผู้สอบคัดเลือก และชี้แจง)  
 20   ธันวาคม 2565     ประกาศผลสอบคัดเลือก (เวลา 10.00 น.)  
 22   ธันวาคม 2565 รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง (เวลา 08.30 น.) 
 
 
                              ......................................................................................  

 
 
เกณฑ์คะแนนประกอบการพิจารณาการคัดเลือกลูกจ้าง(ครูผู้สอน) 
1. สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน 

1.1 ความรู้ ความสามารถ    10 คะแนน 
1.2 ประวัติการทำงาน ประสบการณ์   10 คะแนน 
1.๓ ปฏิภาณไหวพริบ วิสัยทศัน์ บุคลิกภาพ การวางตน 10 คะแนน 
1.4 เจตคติต่อความเป็นครู    10 คะแนน 
1.5 แฟ้มสะสมผลงาน     10 คะแนน 

2. สอบปฏิบัติการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
2.1 แผนการสอน สำหรับสอน 1 ชั่วโมง   ๑๐ คะแนน 
2.2 สื่อการสอน เครื่องมือวัดและประเมินผล  ๑๐ คะแนน 
2.3 วธิีการสอน      ๑๐ คะแนน 
2.4 การใช้ภาษาท่าทาง น้ำเสียง การแสดงออก  ๑๐ คะแนน 
2.5 การควบคุมนักเรียน     ๑๐ คะแนน 

รวมคะแนน  2 ภาค ๑๐๐  คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



               
                   ใบสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ที่......./.......... 
                             ปฏิบตัิหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 
                                        อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  

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

    สัญชาติ .......................................เชื้อชาติ ............................................. ศาสนา ......................................... 

2. เกดิวันที่ ........................... เดือน ..................................................พ.ศ. ..............................    

    อายุถึงวันสมัคร .................................. ป ี....................................เดือน.....................วัน  

๓. เกิดที่ตำบล ...........................................อำเภอ............................................จังหวัด.........................................  

๔. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน ................................................................ ออก ณ สำนักงาน   

    ........................................................................ เมื่อวันที่ ........................เดือน...................พ.ศ. ......................    

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

๕. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน ....................................หมู่ ................... ถนน ..............................................................  

    ตำบล ............................................... อำเภอ .............................................. จังหวัด ...........................................  

๖. ที่อยู่ปัจจุบัน .........................หมู่ ..............ถนน ...................................... ตำบล ................................................  

     อำเภอ ............................................ จังหวัด .................................................. โทร(มือถือ)................................. 

๗. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก  ..................................................................................................................................  

    ได้รับวุฒิการศึกษา ..............................................................................................................................................  

    วิชาเอก ...............................................................................................................................................................  

     มีความรู้ความสามารถพิเศษ คือ ........................................................................................................................  

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

๘. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง  วิชาเอก.............................................   

 

          ลายมือชื่อ ..................................................................... ผู้สมัคร   

                       (.......................................................................)  

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


