
 
 
 

ประกาศโรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม 
เร่ือง     รับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเป็นครูอตัราจา้ง 

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

             ดว้ยโรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม  ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกเป็นครูอตัราจา้ง  
ฉะนั้นอาศยัอ านาจตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยพนกังานราชการ  ครูอตัราจา้ง  พ.ศ. 2547  ลงวนัท่ี  
13  มกราคม  พ.ศ. 2547   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง  เร่ือง  หลกัเกณฑ ์ วธีิการ
และเง่ือนไขการสรรหา และเลือกสรรพนกังานราชการ  และแบบสัญญาจา้งของพนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง  
ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ  ครูอตัราจา้ง  เร่ือง การก าหนด
ลกัษณะงานและคุณสมบติัเฉพาะกลุ่มงาน  และการจดักรอบอตัราก าลงัพนกังานราชการ ครูอตัราจา้ง   
ลงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2547 และค าสั่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี  1626 /2551   
ลงวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2551  จึงประกาศรับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือก  โดยมีรายละเอียด  ดงัต่อไปน้ี 
 
       1.ช่ือต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  ทีเ่ปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือก 
              1.  ต ำแหน่ง  ครูอตัรำจ้ำงวชิำภำษำองักฤษ     จ ำนวน  2  อตัรำ    
                             ค่ำตอบแทน  เดือนละ  10,000  บำท   

  ระยะเวลำกำรจ้ำง  ใหเ้ป็นไปตามสัญญาจา้ง  
 
 

               ขอบข่ำยงำนทีจ่ะให้ปฏิบัติ  
1) ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ดว้ยวธีิการ 

ท่ีหลากหลาย  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2) จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 
3) ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 
4) ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
5) ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน  ตามศกัยภาพ 
6) ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
7) ศึกษา วิเคราะห์ วจิยั และประเมินพฒันาการของผูเ้รียน เพื่อน ามาพฒันาการเรียนการสอนใหมี้ 

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
8) ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 

 
 
 



 

 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ   

2.1  คุณสมบัติทัว่ไป  
 (1)  มีสัญชาติไทย 
 (2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปีบริบูรณ์ถึงวนัสมคัร 
 (3)  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 (4)  ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
 (5)  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
 (6)  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา    

เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 (7)   ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อกปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (8)  ไม่เป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้งของส่วนราชการ  พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานราชการ หรือลูกจา้งของส่วนราชการทอ้งถ่ิน   
  2.2  คุณสมบัติเฉพำะ 
       (1)  ต ำแหน่งครูอตัรำจ้ำงไดรั้บวฒิุปริญญาทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีในสาขาท่ีสมคัรและ   
ท่ี ก.ค.ศ.รับรองวา่เป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผูส้อน สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ในสาขาวชิาหรือวชิาเอกตรงตามกลุ่มวชิาท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดการรับสมคัร 
       (2)  เป็นผูไ้ดรั้บอนุญาตประกอบวชิาชีพครู      
    2.3  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสำมเณร หรือนักพรต นักบวช       
        3.  กำรรับสมัคร 
             ใหผู้ป้ระสงคจ์ะสมคัร  ตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองหรือติดต่อสอบถามท่ีหมายเลขโทรศพัท ์08-9861-2306  
หอ้งส านกังานฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม ตั้งแต่ วนัท่ี  22  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563 ถึง 
วนัท่ี  24  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เอกสารหลกัฐานในการสมคัร  ดงัน้ี 

3.1  รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด 1 น้ิว ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน   จ  านวน  2  รูป 
3.2  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบตัรหรือหนงัสือรับรองคุณวุฒิ  ท่ีแสดงวา่   

เป็นผูมี้คุณวุฒิการศึกษา ในสาขาวชิา  หรือวชิาเอกตรงตามกลุ่มวชิาท่ีระบุไวใ้นรายละเอียด และตรงกบัต าแหน่ง 
ท่ีสมคัรโดยจะตอ้งส าเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจก่อนวนัปิดรับสมคัร   จ  านวน 1  ฉบบั 

3.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน       จ านวน  1  ฉบบั 
              3.4  ส าเนาทะเบียนบา้น                                                               จ านวน  1  ฉบบั 
   3.5 ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตาม กฎ  ก.ค.ศ   
วา่ดว้ยโรค  พ.ศ. 2549   ไม่เกิน  1  เดือน   จ านวน  1  ฉบบั  
            3.6  ส าเนาใบประกอบวชิาชีพครูหรือส าเนาหนงัสือรับรองสิทธิแทนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู   
จ  านวน  1  ฉบบั 
   3.7  ส าเนาหลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ในส าคญัการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ-สกุล   จ  านวน  1  ฉบบั (ถา้มี) 



 

      4. เง่ือนไขกำรรับสมัคร 
             ผูส้มคัรเขา้รับการเลือกสรรจะตอ้งรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไป 
และคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมคัร 
พร้อมทั้ง  ยืน่หลกัฐานในการสมคัรใหถู้กตอ้งครบถว้น  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร  ไม่วา่ดว้ยเหตุ
ใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวฒิุของต าแหน่งท่ีสมคัรสอบ  อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธิสอบตาม
ประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่ การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการสอบคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะส าหรับผูน้ั้น 
 

       5. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ ตำมก ำหนดวนั เวลำ สถำนที ่ 
           โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิเขา้รับการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวนัท่ี  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563   เวลา  16.00 น. 
        6. หลกัเกณฑ์และวธีิกำรเลือกสรร   
             ผูส้มคัรตอ้งไดรั้บการการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวนัท่ี  26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563   
ตั้งแต่เวลา  08.30 น  เป็นตน้ไป  ตามรายละเอียดหลกัสูตรแนบทา้ยประกาศน้ี 
        7.  วนั  เวลำ และสถำนทีเ่ข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ  
             7.1 วนั  และเวลำในกำรสอบ 

วนั เดือน ปี เวลำ สมรรถนะ คะแนนเต็ม วธีิกำรประเมิน 
 

 
26 มิ.ย. 63 

 
 

 

08.30 น.  –  10.30 น. 
 

11.00 น.  – 12.00  น. 
 

 

 - สมรรถนะที ่1 ควำมรู้สำขำวชิำเฉพำะสำขำ 
 
- สมรรถนะที ่2  ควำมรู้และควำมคิดริเร่ิม     
      สร้ำงสรรค์ ปฏิภำณไหวพริบ 

 

100 คะแนน 
 
50 คะแนน 

   

  สอบข้อเขียน 

 
  สอบสัมภำษณ์ 

  
         7.2  สถานท่ีสอบ  สอบท่ีโรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม  อ าเภอปทุมรัตต ์  จงัหวดัร้อยเอ็ด 
        8.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
            ผูเ้ขา้รับการสอบคดัเลือก  จะตอ้งไดรั้บการสอบขอ้เขียนและสอบสัมภาษณ์  ครบทุกดา้น  และไดค้ะแนน
ประเมินรวมกนั   ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 60  โดยเรียงล าดบัผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหานอ้ย  ในสาขาวชิาท่ี
สมคัร  หากคะแนนเท่ากนั  ใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนสอบขอ้เขียนมากกวา่เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  หากคะแนนเท่ากนั
อีกใหผู้ท่ี้ไดค้ะแนนสอบสัมภาษณ์มากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีสูงกวา่  ถา้ยงัไดค้ะแนนเท่ากนัอีก  ก็ใหผู้ท่ี้ไดรั้บ
หมายเลขประจ าตวัสอบก่อน  เป็นผูท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ีท่ีสูงกวา่   การจดัจา้งจะเป็นไปตามล าดบัคะแนนท่ีไดแ้ต่ละ
สาขาวชิา 
         9. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือก 
       โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการสอบคดัเลือกในกลุ่มวชิาท่ีสมคัร ตามล าดบั
คะแนนท่ีได ้ เรียงล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามล าดบั  ในวนัท่ี 26  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563   
ตั้งแต่เวลา  15.00 น.  เป็นตน้ไป  ณ ส านกังานฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม  อ.ปทุมรัตต ์  
จ.ร้อยเอด็ 
 



 

       10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
             10.1  ใหผู้ผ้า่นการสอบคดัเลือกแต่ละสาขาวชิาท่ีจะไดรั้บการจดัท าสัญญาจา้งในคร้ังแรก ตามจ านวน
อตัราวา่งท่ีประกาศไปรายงานตวั ตามล าดบัท่ีสอบคดัเลือกได ้ ในวนัท่ี  30  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563  ตั้งแต่
เวลา 8.30 - 9.30  น.  หอ้งส านกังานฝ่ายบริหารงานบุคคล  โรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม   หากผูผ้า่นการสอบ
คดัเลือกไม่ไปรายงานตวัตามวนั เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนด  ถือวา่ผูน้ั้นสละสิทธ์ิในการเขา้รับการจดัจา้งเป็น 
ครูอตัราจา้ง   

10.2   ผูผ้า่นการเลือกสรรจะตอ้งท าสัญญาจา้ง  ตามท่ีโรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคมก าหนด  
 

   จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั    
 
       ประกาศ  ณ  วนัท่ี  17  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2563   

 

            
                   ( นายวคิิด  ทินบุตร ) 
    ผูอ้  านวยการโรงเรียนปทุมรัตตพ์ิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทนิกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเป็นครูอตัรำจ้ำง 
 

วนัท่ี  17 - 21  มิถุนายน  พ.ศ. 2563     -  ประกาศรับสมคัร 
วนัท่ี  22 - 24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563  เวลา 9.00 – 16.00 น.    - รับสมคัร  (ในวนัและเวลาราชการ) 
วนัท่ี  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2563         เวลา 16.00 น.  - ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ/ไม่มีสิทธิ 
วนัท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563        - ด าเนินการสอบคดัเลือก 

- เวลา 8.30 – 10.30 น.      สอบขอ้เขียน 
- เวลา 11.00 – 12.00 น.    สอบสัมภาษณ์ 

วนัท่ี  26  มิถุนายน  พ.ศ. 2563      เวลา 15.00 น.  - ประกาศผลการคดัเลือก 
วนัท่ี  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2563     เวลา 8.00 – 9.00 น.    - รายงานตวัแต่งตั้งและท าสัญญาจา้ง 
 
 
 

กำรประเมินบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกครูอตัรำจ้ำง 
                                 โรงเรียนปทุมรัตต์พทิยำคม 

                            (แนบท้ำยประกำศโรงเรียนปทุมรัตต์พทิยำคม  ลงวนัที ่ 17  มิถุนำยน  พ.ศ. 2563) 
                                      ................................... 

สอบข้อเขียน 
 เน้ือหำกำรสอบข้อเขียน  ( 100   คะแนน ) 

1. เน้ือหำวชิำเอก ตำมวชิำชีพเฉพำะส ำหรับสำขำทีส่มัคร 
  2.กำรเขียนแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

 
สอบสัมภำษณ์ 

   ประเมินคุณลกัษณะบุคคลใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ี  จากประวติัส่วนตวั  ประวติั 
การศึกษา บุคลิกภาพ ไหวพริบ การมีปฏิสัมพนัธ์ โดยวธีิการสอบสัมภาษณ์   ( 50   คะแนน ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


