
 

ประกาศโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

เรื่อง  รับสมัครสรรหา และเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมาบรกิาร 

ตําแหนง  ครูชวยสอน 

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

 ดวยโรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      

จะดําเนินการสอบคัดเเลอืกสรรบุคคลเปนพนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง ครูชวยสอน เพื่อปฏิบัติหนาที่การสอน  

อาศัยอํานาจตามความในขอ 18 และขอ 19 แหงประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวน         

จังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจาง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547 จึงประกาศ        

รับสมัครสรรหาบุคคลเปนพนักงานจางเหมาบริการ คาจางอัตราเงินเดือน 12,000 บาท สังกัด โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

ดังน้ี 

 1. ตําแหนงท่ีรับสมัครเพ่ือสรรหา 

  พนักงานจางเหมาบริการ ตําแหนง ครูชวยสอน จํานวน  1  อัตรา ดังน้ี 

   วิชาเอกเกษตร   จํานวน    1    อัตรา 

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัคร 

     2.1 ผูสมัครตองมีคุณสมบัติท่ัวไปและไมมีลักษณะตองหาม 

ผูซึ่งจะไดรับการจางเปนจางเหมาบริการ ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ตามขอ 4 แหง

ประกาศคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับ

พนักงานจาง ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ดังน้ี 

1) มีสัญชาติไทย 

2) มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป และไมเกินหกสิบป (ผานการเกณฑทหารแลว) 

3) ไมเปนบุคคลลมละลาย 

4) ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพ จนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอน        

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในประกาศ กําหนดโรคที่เปนลักษณะตองหามเบื้องตนสําหรับขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัด 

-โรคเรื้อนในระยะติดตอหรอืในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

-โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 

-โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

-โรคพิษสุราเรื้อรัง 



  5) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

  6) ไมเปนผูดํารงตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน คณะผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน  
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  7) ไมเคยเปนผูตองโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา เวน

แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  8) ไมเคยเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อื่นของรัฐ 

  9) ไมเปนขาราชการหรือลูกจางสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถ่ิน 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

วิชาเอกเกษตร   จํานวน    1     อัตรา 

1) คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

   - มี คุณ วุฒิ ไม ตํ่ ากวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่  ก .ท . กํ าหนดเปน

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงน้ีในสาขาวิชาเอกเกษตร 

   - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/มีใบประกอบการสอน 

  2) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน การสงเสริมการเรียนรู ฝกซอมและพัฒนาทักษะผูเรียน

ในดานกีฬาฟุตบอล และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

  3) ความรูความสามารถที่ตองการ 

   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน และสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการ

ที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   - จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

   - ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา 

   - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียน 

   - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

3. วันเวลา สถานท่ีรับสมัคร 

  ผูประสงคจะสมัครเปนพนักงานจางเหมาบริการ ใหติดตอและขอย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที ่        

ฝายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ตําบลหนองโน  อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน ในระหวางวันที่    

13-24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา  08.30-16.30 น. ไมเวนวันหยุดราชการ 

4. การประกาศรายชื่อผูสิทธิเขารับการสรรหา 



โรงเรียนหนองโนประชาสรรค จะประกาศรายช่ือผูที่ไดรับการสรรหา ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562         

ณ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค อําเภอกระนวน จังหวัดขอนแกน หรือสามารถสอบถามไดที่โรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

โทรศัพท 0-4300-9614 ในเวลาราชการ และเว็บไซต www.nongnoprachasun.ac.th 

5. วัน เวลาและสถานท่ีในการเลือกสรร (สัมภาษณ) 

  วันที่  26  มิถุนายน 2562 เวลา  09.00  น. ณ หองประชุมโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

6. วิธีการเลือกสรร 

  - ความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) 100 คะแนน 
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7. เกณฑการตัดสิน 

  ผูที่จะถือวาไดเปนผูไดรับการเลือกสรร ตองเปนผูผานเกณฑการประเมินของคณะกรรมการ ไมตํ่า

กวารอยละ 60 

8. การประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 

ประกาศรายช่ือผูที่ไดรับคัดเลือกพรอมรายงานตัว ในวันที ่28  มิถุนายน 2562 ณ  ฝายบริหารงานทั่วไป          

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  และเวปไซต www.nongnoprachasun.ac.th 

9. การแตงต้ังผูไดรับการเลือกสรร 

ผูไดรับการคัดสรร จะไดรับการแตงต้ังใหเปนพนักงานจางเหมาบริการ ในตําแหนงครูชวยสอน ระยะเวลาใน

การจาง ใหเปนไปตามคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับ

พนักงานจาง ลงวันที่  24  สิงหาคม  2547 

       ประกาศ   ณ   วันที่  13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

       ( นางสุภลักษณ  ดีย่ิง ) 

   ผูอํานวยการโรงเรียนหนองโนประชาสรรค 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongnoprachasun.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบสมัครสอบคัดเลือกครูชวยสอนเพ่ือปฏิบัติการสอน 

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค  อําเภอกระนวน  จังหวัดขอนแกน 
 

1. ช่ือ-สกุล ...............................................................................สญัชาติ...............................เช้ือชาติ.............................. 

2. อายุนับถึงวันปดรบัสมัครวันสุดทาย เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ..............(อายุ........ป.......เดือน) 

3. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบระดับปริญญาตรี (  ) 4 ป (  ) 5 ป วุฒิ........................สาขาวิชาเอก............................. 

   วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครสอบระดับอนุปรญิญาตรี  วุฒิ..............................สาขาวิชาเอก............................................. 

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

    คะแนนเฉลี่ยสะสม.............................................วุฒกิารศึกษาสูงสุดที่ขาพเจาไดรับคือ............................................. 

    ความรูความสามารถพิเศษ........................................................................................................................................ 

4. อาชีพปจจบุัน(  )ลูกจางในหนวยงานรัฐบาลหรือเอกชน (  )ขาราชการประเภทอื่น (  )อาชีพอื่นหรือกําลังศึกษาตอ 

(  ) ขาราชการพลเรือนสามัญ....................................(  ) ลูกจางช่ัวคราว.............................อายุการทํางาน.................ป 

สถานที่ทํางาน โรงเรียน......................................................กอง/แผนก........................................โทร............................. 

5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.......................................ให ณ จังหวัด..............................หมดอายุวันที่..................... 

6.สถานที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน(ในเขตจายของไปรษณีย)บานเลขที่..............................หมูที่........................ 

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ตําบล/แขวง........................................... 

อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย............................โทรศัพท...................... 

 ไดแนบหลักฐานตาง ๆ ซึ่งไดลงช่ือรบัรองสําเนาถูกตองแลวมาพรอมกับใบสมัคร รวม...................ฉบบัคือ 



(  ) สําเนารับรองคุณวุฒิ (  ) สําเนาปรญิญาบัตร  (  ) สําเนาใบระเบียนผลการเรียน (Transcript) 

(  ) สําเนาทะเบียนสมรส  (  ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  (  ) ใบรับรองแพทย  (  ) สําเนาทะเบียนบาน 

(  ) สําเนาสูติบัตร  (  ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากโรงเรียน  (  ) ใบรบัรองของสถานศึกษา 

(  ) สําเนาใบสําคัญเปลี่ยนช่ือตัว-สกลุ  (  ) หนังสือรับรองทีท่ํางาน 

(  ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสอืรบัรองสทิธิประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

(  ) คาธรรมเนียมสมัครสอบ จํานวน.....................บาท (...............................................)  (  ) อื่นๆ ระบุ................. 

 ขาพเจาขอใหคํารับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และคุณสมบัติดานอื่น ครบถวนตามประกาศรับสมัคร ขอความ

ดังกลาวขางตนน้ีเปนความจริงถูกตองทุกประการ หากขอความดังกลาวไมเปนความจริงจะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ    

หากขาพเจาย่ืนหลักฐานตาง ๆ ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในประกาศรับสมัคร ใหถือวาขาพเจา        

ไมมีสิทธิสอบแขงขันครั้งน้ี 

 

ลงลายมือช่ือ..............................................................ผูสมัคร 

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

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


