
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 
เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

……………………………………….. 

  ด้วยโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ต าบลกุดโบสถ ์อ าเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา จะด าเนินการ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว  เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่  ศธ04009/ว4562  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  ๒๕60  เรื่อง                
แนวทางการสรรหา และบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ  และลูกจ้างชั่วคราว  สังกัดส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2560  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
ที ่1120/2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าชั่วคราว ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 จึงให้จ้าง              
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน 1 ราย           
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จ านวน  1  อัตรา  ดังนี้ 
1.1  วิชาเอกนาฏศิลป์     1    อัตรา 

2. เงื่อนไขกำรจ้ำง 
2.1   อัตราค่าจ้างเดือนละ  7,000  บาท 
2.2   ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการสังกัดส านักงานคณะกรรมการ 

          การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 

3. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
1) มีสัญชาติไทย    
2) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากร 

          ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 
4) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

          เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 
5) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 

          ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา  
6) ไม่เป็นนักบวช 
7) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 
8) มีความประพฤติดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้ 
9) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีแพ่ง 

 
 

 



 
4. วัน เวลำ และสถำนที่ที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง            
ได้ทีห่้องธุรการ โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

5. เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำไปย่ืนในวันรับสมัคร 
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับส าเนาอย่างละ 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 

       ดว้ยตนเอง ดังนี้ 
1) ใบสมัคร 
2) ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน  
3) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรอืหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่

คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา  
                                 ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย 

4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
5) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
6)   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีด าขนาด 1 x 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน 6     

                                 เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  2 รูป 
7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรส ฯลฯ (ถ้ามี)  
8) ใบรับรองแพทย์ 

6. กำรสมัคร 
1)  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่ก าหนด และ 

       ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
๒)  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

7. วิธีกำรคัดเลือก 
   คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  คะแนนเต็ม  100  คะแนน ซึ่งแยกเป็น 
   สอบภำค ก 
    -  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
    -  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ การปฏิบัติของวิชาชีพครู 

สอบภำค ข 
    -  ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (วิชาเอก) 

สอบภำค ค 
    -  สอบสัมภาษณ์  50  คะแนน 
     - ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 

     วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
- วันที่ 26 มกราคม 2564  ณ ห้องประชุมสานฝันเพื่อน้อง โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 

-  เวลา  09.00  น.  – 10.00 น.   สอบข้อเขียน ภาค ก 
-  เวลา  10.30  น.  – 11.30 น.   สอบข้อเขียน ภาค ข 
-  เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป       สอบสัมภาษณ์ ภาค ค 

- สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 089-0946401 (ธุรการโรงเรียน) 
 
 



 
 

8. เกณฑ์กำรตัดสิน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

9. กำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

     ภำยในวันที่ 29 มกรำคม 2564   
10.  กำรรำยงำนตัวและกำรท ำสัญญำจ้ำง 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาท าสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง ณ ห้องธุรการ 

     โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ ภำยในวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564  

                      จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน         
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                                    
                                                         (นายสุนันท์ จงใจกลาง) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย ๑ 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง ครูผู้สอน  โรงเรียนบ้านกุดโบสถ์ 
สังกัด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

 
ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 7 มกราคม 2564 
รับสมัครคัดเลือก วันที่ 14-20 มกราคม 2564  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 22 มกราคม 2564 
ด าเนินการสอบคัดเลือก วันที่ 26 มกราคม 2564 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 
รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 
 
 

 


