
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนกุดชุมวิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบติัหน้าทีค่รผูู้สอน  

ครั้งที่  2 /2558 
……………………. 

            ด้วยโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 
28  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน รวม 3  
ตําแหน่ง     
            ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามคําสั่งกรมบัญชีกลางที่ 593/2536 เรื่อง มอบอํานาจการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวด้วยเงินบํารุงการศึกษาหรือเงินอุดหนุนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 33/2546 สั่ง ณ วันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคลากร รายละเอียด ดังต่อไปน้ี 
 

1. ตําแหน่งกลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง 
        1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  (1  อัตรา)  ประกอบด้วย 
              - วิชาเอกสังคมศึกษา  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  11,920  บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
         1.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (1  อัตรา)  ประกอบด้วย 
             - วิชาเอกภาษาไทย  1  อัตรา 
        อัตราค่าจ้างเดือนละ  11,920  บาท (หน่ึงหมื่นหน่ึงพันเก้าร้อยย่ีสิบบาทถ้วน) 
2.  คุณสมบัติทั่วไปและคณุสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
         2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
              (1) มีสัญชาติไทย 
              (2) มีอายุไม่ตํ่ากว่า  20 ปีบริบูรณ์ 
              (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
              (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือสติฟ่ันเฟือน ไม่ 
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. ดังน้ี 
                   1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
               2) วัณโรคในระยะติดต่อ 
               3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
               4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
               5) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
              (5) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 



- 2 - 
 

              (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  เพราะกระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม 
              (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
              (8) ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ     
รัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงาน ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    

         2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน                                                   
              (1) เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กําหนดใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ
สําหรับตําแหน่งข้าราชการครูผู้ช่วยในสาขาหรือวิชาเอกท่ีรับสมัคร    
              (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่ามีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตาม พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
3. การรับสมัคร 
         3.1  วันเวลา และสถานท่ีที่รับสมัคร 
              3.1.1 ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่ม
บริหารงานบุคคลโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตําบลกุดชุม อําเภอกุดชุมจังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2558  ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
              3.1.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
         3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องย่ืนในวันสมัคร 
              (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
              (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดํา ขนาด 2 X1.5 น้ิว ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  
(นับถึงวันปิดรับสมัคร)  ถ่ายคร้ังเดียวกัน จํานวน 3 รูป 
              (3) ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงกับวิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสําเนาภาพถ่าย จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสําเร็จ   
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร 
              (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ที่แสดงว่า มีสิทธิประกอบวิชาชีพ เสมือนเป็นผู้ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  ฉบับจริง พร้อม
สําเนาภาพถ่าย  จํานวน 1 ฉบับ   
              (5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับต้ังแต่วันที่รับการ ตรวจร่างกาย
ถึง วันรับสมัคร 
              (6) สําเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสําเนาภาพถ่าย  จํานวน 1 ฉบับ 
              (7) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสําคัญการเปลี่ยนช่ือ  ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ 
              (8) หนังสือประสบการณ์การสอน จํานวน 1 ชุด ถ้ามี  
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3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
         (1)  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป      
และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ           
ในใบสมัคร พร้อมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก           
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน่งที่สมัคร อันมีผลทําให้ผู้สมัคร 
ไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งน้ีเป็น โมฆะ
สําหรับผู้น้ัน และจะเรยีกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้ 
          (2) อัตราจ้างน้ี ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างช่ัวคราว ไม่มีข้อผูกพันที่นําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น  
ลูกจ้างประจํา/พนักงานราการหรือข้าราชการหากมีผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ  
ต้ อ ง ดํ า เ นินการส มัครและสอบแข่ งขั นหรื อสอบ ตัด เลื อกตามหลั ก เกณฑ์และ วิ ธี การ  และ เ ง่ื อน ไขที่          
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางกําหนด ตามลําดับ 
4.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร 
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนด วัน เวลา สถานที่ในการ
สอบ ในวันที่    8  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ.2558  ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม และทาง WWW.Schoolkc.ac.th หรือ
โทรศัพท์สอบถามได้ที่ หมายเลขโทร. 045 – 789101  ต้ังแต่เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป 
5. กําหนดวันเวลาทําการสอบคัดเลือก   
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะทําการสอบคัดเลือกใน 
ภาค ก โดยการสอบข้อเขียน และจะทําการสอบ ภาค ข โดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 9  พฤษภาคม 2558 ตาม
รายละเอียดดังน้ี 
 

วัน  และเวลา สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน
9  พฤษภาคม 2558  
เวลา 09.00 – 10.00 น. 
       11.00 -12.00 น. 
 
 
เวลา  13.00 –16.30 น. 

ภาค  ก.  
ความรอบรู้  ความรู้สามารถทั่วไป 
วิชาเอกเฉพาะตําแหน่ง  
ภาค  ข   
การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
(สัมภาษณ์) 

 
50 คะแนน 
50 คะแนน 

 
50  คะแนน 

สอบข้อเขียน 
สอบข้อเขียน 

 
สัมภาษณ ์

 

6.  เกณฑ์การตัดสิน 
         6.1 ผู้ที่ถือว่าผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต้องได้คะแนนประเมินสมรรถนะทั้งภาค ก และ ข แต่ละภาค
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
         6.2 ผู้ผ่านการเลือก ให้เรียงลําดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะรวมทั้ง 2 ภาค จากมากไปหาน้อย  ใน
กรณีที่ผู้ผ่านการประเมินฯได้คะแนนรวมเท่ากัน  ให้จัดเรียงลําดับโดยให้ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ก  อยู่
ในลําดับที่สูงกว่า  หากคะแนนยังเท่ากันอีก  ผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะในภาค ข  อยู่ในลําดับที่สูงกว่า  หาก
คะแนนยังเท่ากันอีกให้ผู้สมัครก่อน เป็นผู้อยู่ในลําดับที่สูงกว่า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด 
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7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ 
              โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือกจากข้อ 6  ตามลําดับที่ ภายในวันที่ 11  พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์  หรือและทาง www.schoolkc.ac.th และกลุ่มบริหารงานบุคคล www.kutchum.wordpress.com
ในเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป 
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมา โดยบัญชีดังกล่าวเป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปมี
กําหนด 1 ปี  นับต้ังแต่วันประกาศข้ึนบัญชี  หรือนับต้ังแต่วันประกาศรับสมัครในตําแหน่ง  คุณวุฒิ กลุ่มวิชา/สาชา
วิชา/วิชาเอกท่ีมีลักษณะเดียวกันใหม่น้ี  แล้วแต่กรณี   
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว 
         9.1 การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพ่ือทําสัญญาจ้างครั้งแรก  ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกได้ลําดับที่ 1  ของวิชาเอกสังคมศึกษา  และลําดับที่ 1  ของวิชาเอกภาษาไทย   เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิได้รับ
การทําสัญญาจ้าง  
         9.2 กรณีผู้สอบคัดเลือกได้ลําดับที่ 1 ของแต่ละวิชาเอก ได้สละสิทธ์ิโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะทําหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้ โดยตรงเป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธี
จดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร   
         9.3 สําหรับการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ที่ขึ้นบัญชีไว้มารับการทําสัญญาจ้างคร้ังต่อไป โรงเรียนกุดชุม
วิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จะทําหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกได้ โดยตรง
เป็นรายบุคคล และส่งโดยวิธีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ ตามท่ีอยู่ที่ผู้ผ่านการคัดเลือกระบุไว้ในใบสมัคร  
10. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
         โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมจะเริ่มทําสัญญาจ้าง ต้ังแต่วันที่  15  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.258 ถึงวันที่ 31  เดือน  
มีนาคม  พ.ศ.2559 
11. การทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
         ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตําแหน่งครูผู้สอน ในโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ที่มีวิชาเอก/สาขาวิชา ตรงตามประกาศน้ี ตามลําดับที่ ที่ผ่านการ
คัดเลือก และให้ผู้สอบได้ลําดับที่ 1  วิชาเอกสังคมศึกษา และลําดับที่ 1  วิชาเอกภาษาไทย  มารายงานตัวเข้า
ปฏิบัติงาน ในวันที่  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558  

 
              ประกาศ  ณ   วันที่  24   เดือน  เมษายน    พ.ศ. 2558                                                             

 
 

         (นายไตรสรณ ์ สุวพงษ์) 
                                               ผู้อํานวยการโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
 



หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ เพ่ือสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
ตําแหน่ง ครูผูส้อน วิชาเอกสังคมศึกษา/วิชาเอกภาษาไทย  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

ลงวันที่   24   เดือน  เมษายน   พ.ศ.2558 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ภาค ก  ประเมินโดยการสอบข้อเขียน   คะแนนเต็ม 100  คะแนน  ตามรายละเอียด  ดังน้ี 
            1. ความรู้ความสามารถทั่วไป  (50 คะแนน)      
            2 วิชาเอกเฉพาะตําแหน่ง       (50 คะแนน) 
ภาค ข  การประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง  (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 

จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต เก่ียวกับประวัติ
ส่วนตัว ประวัติการศึกษา  บุคลิกภาพ  การมีปฏิภาณไหวพริบ  การปฏิบัติหน้าที่ที่จะได้รับมอบหมายหลังจากได้รับการ
คัดเลือกสรร  การมีปฏิสัมพันธ์  และความรู้ในวิชาเอก/สาขาวิชาเอกที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร 
 
 
 
 

กําหนดการการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน 
 วิชาเอกสังคมศึกษา/วิชาเอกภาษาไทย 

โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตําบลกุดชุม  อําเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 

 
ที่ การดําเนินการ วันที่ สถานที ่
1 ประกาศรับสมคัร 24 -30  เมษายน  2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
2 รับสมัคร 1 – 7 พฤษภาคม 2558           โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
3 ประกาศผู้มีสิทธิสอบ 8   พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
4 สอบข้อเขียน 9  พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
5 สอบสัมภาษณ ์ 9  พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
6 ประกาศผลสอบ 11   พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม
7 ทําสัญญาจ้าง 15  พฤษภาคม 2558 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม

 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ประเมินการสอบสัมภาษณ์ 
การคัดเลือกบุคคลทั่วไปวิชาเอกสังคมศึกษา/ภาษาไทย ตําแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 28 

………………………………. 
 

ผู้รับการประเมิน .............................................................................เลขประจําตัวผู้สอบ.............................. 
 

เกณฑ์ เอกสาร / หลกัฐานที่ประเมนิ 
คะแนน เต็ม 50 คะแนน
ดีมาก 
(8-10) 

ดี
(5-7) 

พอใช้
(1-4) 

ประวัติส่วนตัว,ประวัติ
การศึกษา   

แฟ้มประวัติการศึกษา (เอกสารหลักฐานการศึกษา การ
ฝึกประสบการณ์การสอน) 

 

ประวัติ การทํางาน แฟ้มสะสมผลงาน (ประสบการณ์,ผลงาน,การฝึกอบรม,
การสัมมนา ,การศึกษาดูงาน) 

 

บุคลิกภาพ กริยามารยาท ลักษณะท่าทาง การวางตัว,การแต่งกาย  
การมีปฏิภาณไหวพริบ ,
ปฏิสัมพันธ์ 

นํ้าเสียง อักขระภาษา ถูกต้อง ชัดเจน,ความรวดเร็วในการ
ตอบคําถาม,การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

 

การปฏิบัติหน้าที่ที่จะได้รับ
มอบหมายหลังจากได้รับการ
คัดเลือกสรร   

วิสัยทัศน์,ความมุ่งมั่น,การเลอืกวิธีการการทํางาน,ความรู้
ในวิชาเอกท่ีจะสอน 

 

รวมคะแนน  
 

   
                      (ลงช่ือ)            กรรมการ                                                            
                              (.....................................................) 
                   ตําแหน่ง………………………………………………………….. 


