
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้าง   

------------------------------------------------------ 
ด้วยโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร มีความประสงคจ์ะด าเนิน 

การคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ  04009 / ว 3034  ลงวันที่   18  มีนาคม 2547  และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ 29/ 2546  สั่ง   ณ  วันที่  8 กรกฎาคม  2546  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล / ลูกจ้างชั่วคราว   ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอกชีววิทยา จ านวน 1 อัตรา 

อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,000  บาท/เดือน  

2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 2.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา 
  2.1.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
                              คะแนนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ สาขาวิชาเอกชีววิทยา 

2.1.2  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
2.1.3  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา 
        หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

   2.1.4  มีสัญชาติไทย 
   2.1.5  มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
   2.1.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   2.1.7  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
           และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.1.8  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
    2.1.9  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ   
             หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2547 
    2.1.10  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  
     หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 

    2.1.11  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง 
                                          อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น 
                                          ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
    2.1.12  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ 
                                          รฐัหรือองค์การระหว่างประเทศ 
    2.1.13  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  



        3.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 3.1  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาชีววทิยา และงานพิเศษอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 4. การรับสมัคร 

      4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบุคลากร ห้องธุรการ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                      
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ในระหว่างวันที่  7 พฤศจิกายน  2565 ถึงวันที่  11 พฤศจิกายน  2565  ในวันและเวลา
ราชการ  
 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

5.1 เอกสารและหลักฐานสมัคร ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา                          
       5.1.1  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6  เดือน) 
        5.1.2  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

          การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ  
 5.1.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
 5.1.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
 5.1.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
          ว่าด้วยโรค พ.ศ.2547 

   5.1.6  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวัน
รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผล
ท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ 
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสกลนคร
พัฒนศึกษา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา สถานที่  
ในการเลือกสรร ภายในวันที่  14 พฤศจิกายน  2565  เวลา  17.30 เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  และที่เว็บไซต์  www.sps.ac.th  หรือที่ Facebook : ภาพกิจกรรมสกลนครพัฒนศึกษา 

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
      โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ตาม                      
ขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในวันจันทร์ที ่ 16 พฤศจิกายน  2565 ณ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา                   
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

 

 

 



เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2565 

เวลา 09.00-10.30 น. 
 

 

ภาค ก (ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา) 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
 

25 

50 

เวลา 11.00 เป็นต้นไป ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 25 

 รวม 100 
 

8.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดย โรงเรียนสกลนคร                  
พัฒนศึกษา จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับจากคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน 
ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามล าดับคะแนนที่สอบได้   
ภายในวันที่ 17  พฤศจิกายน  2565 ณ   โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  www.sps.ac.th หรือ                
ที่ Facebook : ภาพกิจกรรมสกลนครพัฒนศึกษา โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 10.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 10.1 ท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่  18  พฤศจิกายน  2565  โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแตว่ันที่  18  พฤศจิกายน  2565  ถึงวันที่ 10 เมษายน  2566  
 โดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  เป็นหนังสือ
เรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
 10.2 เมื่อถึงสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อ
ผ่านการประเมินผลปฏิบัติงาน แล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง หรือกรณีที่โรงเรียนได้รับอัตราก าลังข้าราชการครูคืนในการรับ
ย้ายหรือบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู ทางโรงเรียนสามารถยกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ด าเนินการต่อสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี                   
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 
 10.3 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือ
ยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

        อนึ่ง  ครูอัตราจ้าง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้อง
ด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

           ประกาศ  ณ  วันที่   3  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2565           
 
 
 
 
 

                                                                   (นายประจักษ์ เข็มใคร) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
 



หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง   
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา   

................................................................................ 
  
  ภาค  ก   ความรู้ความเข้าใจในระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

                  -    ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก   

 ภาค  ข   สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ประวัติการท างาน  ประสบการณ์ 

- บุคลิกภาพ  และการวางตน 

- ความรู้  ความสามารถ 

- ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ 

- เจตคติต่อความเป็นครู 

- แฟ้มสะสมผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการสอบคัดเลือกบคุคลเป็นครูอัตราจ้าง  
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา  
............................................................... 

 

7–11   พฤศจิกายน   2565         รับสมัครสอบคัดเลือก ในวันและเวลาราชการ  

14      พฤศจิกายน   2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

16      พฤศจิกายน   2565   สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ  และการสอบสัมภาษณ์   

17      พฤศจิกายน   2565   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 

18      พฤศจิกายน   2565   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


