
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านสว้า 
เรื่อง  การรับสมัครผู้ปฏิบัติครูอัตราจ้าง 

ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
 ................................................................... 

  ด้วยโรงเรียนบ้านสว้า สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 มีความประสงค์
จะรับสมัครผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง เพื่อแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครู ในต าแหน่ง ครูผู้สอน            
ประจ าโรงเรียนบ้านสว้า ห้องเรียนสาขาบ้านขุนน้ าจอน 

  อาศัยความตามหนังสือค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษาข้ันพื้นฐานที่  29/2546                   
สั่ง ณ วันที่ 8  กรกฎาคม  2546  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์วิธีการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  1.1 คุณสมบัติท่ัวไป  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
  (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว่าเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน วิชาเอก
ประถมศึกษา ภาษาไทย ปฐมวัย หรือสาขาอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา 

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
  (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1  ปี (นับถึง
วันที่ปิดรับสมัคร) จ านวน 3 รูป 
  (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า
เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายใน
วันที่ปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (3) ใบประกอบวิชาชีพครู 
  (4) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
  (5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.               
ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) 
 

/(6) หลักฐานอ่ืนๆ 
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(6) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส,ใบเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล พร้อมถ่ายส าเนา  

จ านวน 1 ฉบับ 
 
3. วันท่ีรับสมัคร 
  รับสมัครระหว่างวันที่ 25  พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น.- 16.30 น.  
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนบ้านสว้า ต าบลดงพญา อ าเภอบ่อเกลอื จังหวัดน่าน 

4. ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธิ์สอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 2  ธันวาคม  25624  ณ โรงเรียนบ้านสว้า 

5. การสอบคัดเลือก 
  สอบคัดเลือกในวันที่  3  ธันวาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านสว้า โดยท าการสอบและประเมิน
สมรรถนะ ดังรายการต่อไปนี ้
 

เวลา การสอบ/การประเมนิสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
     09.00 น. – 11.00 น. 
 
 
     11.00 น. – 12.00 น. 
 
      
13.00 น. – 15.00 น. 
 
 

ภาค ก. 
สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข. 
ความเหมาะสมกบัต าแหนง่ (โดยการสัมภาษณ์) 
ให้ผูส้มัคร จัดเตรียมแฟ้มสะสมงานมาด้วย (ถ้ามี) 
ภาค ค. 
สอบภาคปฏิบัติ การสอนภาษาไทย ป.2 
 

100  คะแนน 
 
 
100  คะแนน 
 
 
100  คะแนน 
 
 

 หมายเหต ุก าหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
  เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีผลการประเมินในแต่ละภาคไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  
การประกาศผล ด าเนินการโดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด – ผู้ได้รับคะแนนน้อยที่สุด 
  หากผลคะแนนรวมเท่ากัน ตัดสินโดย เรียงล าดับจากผู้ที่มีผลคะแนน ภาค ค. ภาค ก. ภาค ข. สูงกว่า 
ตามล าดับ  หากคะแนนยังเท่ากันจะใช้วิธีเรียงล าดับโดยการสุ่มจับสลาก 

การตัดสินถือจากคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 

    /7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก.. 
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7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 4  ธันวาคม  2564 ณ โรงเรียนบ้านสว้า  ต าบลดงพญา 
อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

8. การท าสัญญาจ้าง 
  โรงเรียนบ้านสว้า จะท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก ล าดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ได้ท าสัญญาจ้าง ในอัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสอบพันบาทถ้วน)   
 

 
  ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 

  
 
 
 
 
 
  

 
(ลงช่ือ)................................................. 

    (นายปกรณ์  ศศิวัจน์ไพสิฐ) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสว้า 



หลักสูตรการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนบ้านสว้า 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านสว้า ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562) 
 
ภาค ก สอบข้อเขยีน ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหนง่ 

ความรู้ความสามารถทั่วไป 
1) นโยบายการเกี่ยวกบัการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
2) แผนพัฒนาการจัดการศึกษาจงัหวัดน่าน และเขตตรวจราชการที่ 16 
3) เหตุการณ์ปจัจบุัน 
4) ทักษะศตวรรษ ที่ 21 

ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหนง่ 
1) ความเป็นคร ู
2) หลักการสอน 
3) จิตวิทยาการเรียนรู้ ,จิตวิทยาพฒันาการ 
4) การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
5) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และฉบับปรับปรงุปจัจบุัน 

 
ภาค ข ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 

ประเมินคุณลกัษณะของบุคคลให้เหมาะสมกับต าแหนง่หน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา 
บุคลิกภาพ การมีปฏิภาณไหวพริบ มนุษยสัมพันธ์ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์  
  
ภาค ค. การทดสอบภาคปฏิบัติงานสอน 
  สอบภาคปฏิบัติ งานสอน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

ให้ผูส้มัคร เตรียมแผนการจัดการเรียนรู้และสือ่ฯ มาด้วย (ถ้ามี) 
 
  



เลขที่....../........... 

ใบสมัครครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบา้นสว้า 

 
1. ช่ือ...............................................................นามสกุล................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน................................................................ 
เช้ือชาติ.....................................สัญชาติ....................................... ศาสนา............... 

2. เกิดวัน................................ที่.............เดือน............................................พ.ศ................. 
อายุ..................................ปี..............................เดือน 

3. ที่อยู่ปจัจบุันเลขที่................................หมู่ที.่.........................ต าบล.... ........................................................................ 
อ าเภอ....................................................จังหวัด.............................โทร............................. .......................................... 

4. ช่ือคู่สมรส (ถ้ามี) ........................................................................................................................ ................................ 
5. ช่ือบิดา................................................................................อาชีพ…………………………………… 
6. ช่ือมารดา....................................................................... .....อาชีพ…………………………………… 
7. ประวัติเคยต้องโทษคดีอาญา (ถ้ามี โปรดระบุให้ชัดเจน) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. การศึกษาระดบัมัธยมศึกษาสงูสุด ส าเร็จการศึกษาช้ัน...................................................................... ........................ 

โรงเรียน...........................................................................................จังหวัด................... ............................................ 
การศึกษาระดบัอนุปริญญา วุฒิการศึกษา..........................................................สาขา/วิชาเอก................................. 
สถาบันการศึกษา............................................................................จงัหวัด................................................................. 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี วุฒิการศึกษา...........................................................สาขา/วิชาเอก................................. 
สถาบันการศึกษา............................................................................จงัหวัด............................................................... .. 

9. ความรู้ความสามารถพเิศษ........................................................................................................................ .................. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

10. ประสบการณ์ในการท างาน......................................................................................................... ................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

11. ความภาคภูมิใจในการท างาน……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

ติดรูปถ่าย
หน้าตรง 

ถ่ายไว้ไม่เกิน  
1 ปี 



12. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กรอก เป็นความจริงทุกประการ 
 

(ลงช่ือ) ............................................ผู้สมัคร 
ยื่นใบสมัครเมือ่วันที่......เดือน..................................พ.ศ...................... 


