
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

เร่ือง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว ตําแหน'งครูผู"สอน 
........................................................................ 

  ด�วย โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม เลขท่ี ๘ หมู� ๑๙ ตําบลโนนแดง อําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม มีความประสงค.จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป0นลูกจ�าง
ชั่วคราว ตําแหน�งครูผู�สอน ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๒ อัตรา อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง        
แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและลูกจ�างชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐      
ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป0นลูกจ�างชั่วคราว ตําแหน�งครูผู�สอน 
ประจําป3งบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๒ อัตรา เพ่ือปฏิบัติงานในสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

  ๑. ช่ือตําแหน'ง และรายละเอียดการจ"างงาน   
           ๑.๑ ชื่อตําแหน�งลูกจ�างชั่วคราวปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน จํานวน ๒ อัตรา คือ 
  (๑) สาขาวิชาเอก ดนตรีศึกษา    จํานวน ๑ อัตรา 
  (๒) สาขาวิชาเอก ภาษาอังกฤษ    จํานวน ๑ อัตรา 
          ๑.๒ อัตราค�าตอบแทน ๙,๐๐๐.- บาท (เก�าพันบาทถ�วน)  
          ๑.๓ ระยะเวลาการจ�าง ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ 
  ๒. คุณสมบัติของผู"มีสิทธิเข"ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
     ๒.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐  
       (๑) มีสัญชาติไทย 
    (๒) มีอายุไม�ต่ํากว�าสิบแปดป3บริบูรณ. 
    (๓) เป0นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย.ทรงเป0นประมุข     
ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
    (๔) ไม�เป0นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองสมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
    (๕) ไม�เป0นคนไร�ความสามารถหรือจิตฟIJนเฟKอนไม�สมประกอบหรือเป0นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.ค.ศ. 
    (๖) ไม�เป0นผู�อยู�ในระหว�างถูกสั่งพักราชการถูกสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ.ท่ีกําหนดในกฎหมาย
องค.กรวิชาชีพนั้นๆ 
    (๗) ไม�เป0นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีสําหรับการเป0นผู�ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (๘) ไม�เป0นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 
    (๙) ไม�เป0นบุคคลล�มละลาย 
    (๑๐) ไม�เป0นผู�เคยต�องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเว�นแต�เป0นโทษสําหรับความผิด    
ท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (๑๑) ไม�เป0นผู�เคยถูกลงโทษให�ออกปลดออกหรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจองค.การมหาชนหรือ
หน�วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค.การระหว�างประเทศ 



    (๑๒) ไม�เป0นผู�เคยถูกลงโทษให�ออกปลดออกหรือไล�ออกเพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
    (๑๓) ไม�เป0นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงานในหน�วยงานของรัฐ 
            ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ 
   (๑) มีวุฒิไม�ต่ํากว�าปริญญาตรี 
        - วิชาเอกดนตรีศึกษาหรือดนตรีสากล    จํานวน ๑ อัตรา 
        - วิชาเอกภาษาอังกฤษ         จํานวน ๑ อัตรา  
    (๒) เป0นผู�ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์จากคุรุสภาหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
  ๓. การรับสมัคร 
      ๓.๑ วันเวลาและสถานท่ีรับสมัคร ให�ผู�ประสงค.จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองท่ีห�องธุรการ 
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ระหว�างวันท่ี  ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.                   
(ไม�เว�นวันหยุดราชการ) 
      ๓.๒ หลักฐานท่ีต�องยื่นพร�อมใบสมัคร 
    (๑) รูปถ�ายหน�าตรงไม�สวมหมวกและไม�สวมแว�นตาดํา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว ท่ีถ�ายไม�เกิน ๖ เดือน     
และถ�ายครั้งเดียวกันจํานวน ๒ รูป 
    (๒) สําเนาแสดงผลการศึกษา เช�น ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผล   
การเรียน (Transcript) ท่ีแสดงว�าเป0นผู�มีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหน�งท่ีสมัครจํานวนอย�างละ ๑ ฉบับ โดยจะต�อง
สําเร็จการศึกษาและได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจอนุมัติภายในวันป]ดรับสมัคร 
   (๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านจํานวนอย�างละ ๑ ฉบับ 
   (๔) ใบรับรองแพทย.ซ่ึงออกให�ไม�เกิน ๑๕ วันและแสดงว�าไม�เป0นโรคท่ีต�องห�ามตามกฎ ก.ค.ศ.     
ว�าด�วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   (๕) สําเนาหลักฐานอ่ืนๆเช�นใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ – นามสกุลในหลักฐาน      
การสมัครไม�ตรงกัน) อย�างละ ๑ ฉบับ ถ�าเป0นชายต�องมีหลักฐานการผ�านการเกณฑ.ทหาร 
   (๖) ใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตประกอบการสอน 
     (๗) ในกรณีท่ีไม�หลักฐานในข�อ (๖) ให�ดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบการสอนและยื่นต�อ
โรงเรียนภายใน ๑๕ วัน หลังทําสัญญา 
      ๓.๓ เง่ือนไขในการรับสมัคร 
   ผู�สมัครเข�ารับการสรรหาจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว�าเป0นผู�มีคุณสมบัติ
ท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต�องกรอกรายละเอียดต�างๆ         
ในใบสมัครพร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให�ถูกต�องครบถ�วนในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัครไม�ว�า
ด�วยเหตุใดๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม�ตรงตามคุณวุฒิของตําแหน�งท่ีสมัครอันมีผลทําให�ผู�สมัครไม�มีสิทธิสมัคร     
ตามประกาศรับสมัครดังกล�าวให�ถือว�าการรับสมัครและการได�เข�ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป0นโมฆะสําหรับผู�นั้น     
และจะเรียกร�องสิทธิประโยชน.ใดๆ จากโรงเรียนมิได� 
  ๔. การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิเข"ารับการคัดเลือก  
        โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิเข�ารับการสรรหาและเลือกสรร ภายในวันท่ี 
๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
 ๕. หลักเกณฑ4และวิธีการคัดเลือก 
   โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะดําเนินการคัดเลือกครูอัตราจ�าง โดยวิธีการสอบข�อเขียน ประเมินผล
งานและประสบการณ. และประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง รายละเอียดตามหลักสูตรแนบท�ายประกาศนี้ 
 
 
 



   ๖. วัน เวลา และสถานท่ี 
      วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
      - เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๑
      - เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕
  ๗. เกณฑ4การตัดสิน 
   ผู�ผ�านการคัดเลือกต�องได�คะแนนในแต�ละภาคไม�ตํ่ากว�าร�อยละ 
ต�องไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๖๐ โดยเรียงลําดับผู�ท่ีได�คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน�อยตามลําดับ
   กรณีผู�ผ�านการคัดเลือกได�คะแนนรวมเท�ากัน จะให�ผู�ท่ีได�คะแนน ภาค ก
ลําดับท่ีดีกว�า หากได�คะแนน ภาค ก
ถ�าเท�ากันอีก ให�ผู�ท่ีมีลําดับเลขประจําตัวผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกก�อนเป0นผู�อยู�ในลําดับท่ีดีกว�า
  ๘. การประกาศผลการคัดเลือกและ
   โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม
ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
ผู�ผ�านการคัดเลือก เว�นแต�มีประกาศการคัดเลือกในตําแหน�งเดียวกันครั้งใหม� บัญชีนี้เป0นอันยกเลิก
  ๙. การเรียกตัวผู"ผ'านการคัดเลือกและ
   การเรียกตัวผู�ผ�านการคัดเลือกในครั้งแรก ให�ถือว�าประกาศข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกเป0นการเรียก
ตัวผู�มีสิทธิได�รับการจ�าง โดยจะเรียกทําสัญญาจ�างตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีไว�ในแต�ละตําแหน�งตามประกาศกําหนด
   สําหรับการเรียกตัวครั้งต�อไป โรงเรี
เป0นรายบุคคล ก�อนวันรายงานตัวไม�น�อยกว�าสิบวัน นับแต�วันประทับต
ปรากฏในเอกสารการรับสมัคร ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�นั้น หากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผู�สมัครเอง 
จะเรียกร�องสิทธิใดๆ มิได� 

  จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน

    ประกาศ 
 
 
 
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ดําเนินการคัดเลือก 
๒๕๖๕ 
๑๑.๐๐ น. สอบข�อเขียน (ภาค ก.) 
๑๕.๓๐ น. สอบสัมภาษณ.และสอบภาคปฏิบัติ (ภาค ข

ผู�ผ�านการคัดเลือกต�องได�คะแนนในแต�ละภาคไม�ตํ่ากว�าร�อยละ ๕๐ และคะแนนรวมท้ังสองภาค
โดยเรียงลําดับผู�ท่ีได�คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน�อยตามลําดับ

กรณีผู�ผ�านการคัดเลือกได�คะแนนรวมเท�ากัน จะให�ผู�ท่ีได�คะแนน ภาค ก
ท่ีดีกว�า หากได�คะแนน ภาค ก. เท�ากัน ให�ผู�ท่ีได�คะแนนภาค ข. มากกว�าเป0นผู�อยู�ในลําดับท่ีดีกว�า

เท�ากันอีก ให�ผู�ท่ีมีลําดับเลขประจําตัวผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกก�อนเป0นผู�อยู�ในลําดับท่ีดีกว�า
ผลการคัดเลือกและการข้ึนบัญชี 

โนนแดงวิทยาคมจะประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือก ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 
 โดยข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกเป0นเวลาไม�เกิน ๑ ป3 นับแต�วันประกาศข้ึนบัญชี

ผู�ผ�านการคัดเลือก เว�นแต�มีประกาศการคัดเลือกในตําแหน�งเดียวกันครั้งใหม� บัญชีนี้เป0นอันยกเลิก
เรียกตัวผู"ผ'านการคัดเลือกและจัดทําสัญญาจ"าง 
การเรียกตัวผู�ผ�านการคัดเลือกในครั้งแรก ให�ถือว�าประกาศข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกเป0นการเรียก

ตัวผู�มีสิทธิได�รับการจ�าง โดยจะเรียกทําสัญญาจ�างตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีไว�ในแต�ละตําแหน�งตามประกาศกําหนด
กตัวครั้งต�อไป โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม จะเรียกตัวผู�ผ�านการคัดเลือก

เป0นรายบุคคล ก�อนวันรายงานตัวไม�น�อยกว�าสิบวัน นับแต�วันประทับตรา ลงทะเบียนของไปรษณีย.ต�นทาง ตามท่ีอยู�
ในเอกสารการรับสมัคร ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�นั้น หากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผู�สมัครเอง 

จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

        นายวนัส  พรมสว�าง 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

ภาค ข. และ ค.) 

และคะแนนรวมท้ังสองภาค
โดยเรียงลําดับผู�ท่ีได�คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน�อยตามลําดับ 

กรณีผู�ผ�านการคัดเลือกได�คะแนนรวมเท�ากัน จะให�ผู�ท่ีได�คะแนน ภาค ก. มากกว�าเป0นผู�อยู�ใน
มากกว�าเป0นผู�อยู�ในลําดับท่ีดีกว�าและ         

เท�ากันอีก ให�ผู�ท่ีมีลําดับเลขประจําตัวผู�มีสิทธิ์เข�ารับการคัดเลือกก�อนเป0นผู�อยู�ในลําดับท่ีดีกว�า 

คัดเลือก ณ โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม     
ป3 นับแต�วันประกาศข้ึนบัญชี    

ผู�ผ�านการคัดเลือก เว�นแต�มีประกาศการคัดเลือกในตําแหน�งเดียวกันครั้งใหม� บัญชีนี้เป0นอันยกเลิก 

การเรียกตัวผู�ผ�านการคัดเลือกในครั้งแรก ให�ถือว�าประกาศข้ึนบัญชีผู�ผ�านการคัดเลือกเป0นการเรียก
ตัวผู�มีสิทธิได�รับการจ�าง โดยจะเรียกทําสัญญาจ�างตามลําดับท่ีท่ีข้ึนบัญชีไว�ในแต�ละตําแหน�งตามประกาศกําหนด 

กตัวผู�ผ�านการคัดเลือกโดยตรง   
องไปรษณีย.ต�นทาง ตามท่ีอยู�

ในเอกสารการรับสมัคร ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงท่ีอยู�นั้น หากความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนจากผู�สมัครเอง    

 



หลักสูตรแนบท"ายประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป�นลูกจ"างช่ัวคราว 
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม 

……………………………………………………………….. 
ตําแหน'งครูผู"สอน 
โดยวิธีการสอบข�อเขียน 
  ภาค ก. ความรู"ความสามารถท่ัวไป (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให�ทดสอบโดยการสอบข�อเขียนแบบปรนัย 
ดังนี้ 
  ๑. รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  ๓. พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยหลักเกณฑ.และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๐ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  ๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  ๕. พระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  ๖. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 
  ๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการลาของข�าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
  ๘. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
  ๙. ความรู�เก่ียวกับนโยบายการศึกษาและสถานการณ.ปIจจุบัน เช�น สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศ 
  ๑๐. วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  ภาค ข. ประเมินผลงานและประสบการณ4 (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให�โดยการประเมินผลงานและ
ประสบการณ. (รายละเอียดตามตัวชี้วัดท่ีแนบท�ายประกาศนี้) 

  ภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน'ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) ให�ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ.
พิจารณาจาก 
  ๑. ประวัติส�วนตัวและการศึกษา 
  ๒. บุคลิกลักษณะ ท�วงทีวาจา 
  ๓. วุฒิภาวะทางอารมณ. 
  ๔. การมีปฏิภาณไหวพริบ 
  ๕. ความคิดริเริ่มสร�างสรรค. เจตคติและอุดมการณ. 
 

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

  



รายละเอียดตัวช้ีวัดในการประเมินผลและประสบการณ4 (ภาค ข.) 
การคัดเลือกลูกจ"างช่ัวคราว ตําแหน'งครูผู"สอน โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม    

 

ท่ี องค4ประกอบ/ตัวช้ีวัด คําคะแนน กรอบการพิจารณา 
๑ วิสัยทัศน.ในการพัฒนางานในหน�าท่ีความรับผิดชอบ

ให�ประสบความสําเร็จ 
(๑) สอดคล�องเหมาะสมเป0นไปได�มากท่ีสุด 
(๒) สอดคล�องเหมาะสมเป0นไปได�มาก 
(๓) สอดคล�องเหมาะสมเป0นไปได�ปานกลาง 
(๔) สอดคล�องเหมาะสมเป0นไปได�น�อย 
(๕) สอดคล�องเหมาะสมเป0นไปได�น�อยท่ีสุด 

(๒๐ คะแนน) 
 

๒๐ คะแนน 
๑๘ คะแนน 
๑๖ คะแนน 
๑๔ คะแนน 
๑๒ คะแนน 

พิจารณาจากการเสนอแนวคิดหรือ
แนวทางในการพัฒนางานในตําแหน�ง
ท่ีสมัครเข�ารับการคัดเลือกไม�เกิน ๕ 
หน�ากระดาษ A๔ 

๒ คุณวุฒิการศึกษา 
(๑) ปริญญาเอก/โท 
(๒) ปริญญาตรี 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดท่ี 
ก.พ. หรือ ก.ค.ศ. รับรอง เพียงระดับ
เดียว 

๓ ประสบการณ.ทํางาน 
(๑) ระยะเวลา ๕ ป3 ข้ึนไป 
(๒) ระยะเวลา ๔ ป3 
(๓) ระยะเวลา ๓ ป3 
(๔) ระยะเวลา ๒ ป3 
(๕) ระยะเวลา ๑ ป3 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 
๒ คะแนน 
๑ คะแนน 

พิ จ า ร ณ า จ า ก ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ปฏิบัติงานในหน�วยงาน ตามคําสั่ง
จ�างหรือสัญญาจ�างอย�างใดอย�างหนึ่ง
รวมกัน นับถึงวันสุดท�ายของการรับ
สมัครโดยหัวหน�าหน�วยงานรับรอง
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน (เศษของป3
ต้ังแต� ๖ เดือนข้ึนไป นับเป0น ๑ ป3) 

๔ ภูมิลําเนาของผู�สมัคร 
(๑) ภูมิลําเนาอยู�ในจังหวัดท่ีรับสมัคร 
(๒) ภูมิลําเนาอยู�นอกจังหวัดท่ีรับสมัคร 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๓ คะแนน 

พิจารณาจากท่ีมีชื่ออยู�ในทะเบียน
บ�าน (ท.ร.๑๔) ต�อเนื่องมาแล�วไม�
น�อยกว�า ๑๘๐ วัน นับถึงวันรับสมัคร
วันสุดท�าย 

๕ การปฏิบัติงานเดิม ตรงตามตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
(๑) ตรงตามตําแหน�งท่ีรับสมัคร 
(๒) ไม�ตรงตามตําแหน�งท่ีรับสมัคร 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากคําสั่งจ�างหรือสัญญา
จ�างหรือหลักฐานอ่ืนใดท่ีแสดงว�าเป0น
การปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งนั้นๆ 
โดยมีหัวหน�าหน�วยงานรับรอง 

๖ ประสบการปฏิบัติงานในหน�วยงานราชการ 
(๑) เคย 
(๒) ไม�เคย 

(๕ คะแนน) 
๕ คะแนน 
๐ คะแนน 

พิจารณาจากคําสั่งจ�างหรือสัญญา
จ�างหรือหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  
โดยหัวหน�าหน�วยงานเป0นผู�รับรอง 

๗ การได�รับแต�งต้ังเป0นคณะกรรมการ คณะทํางาน 
หรือวิทยากร 
(๑) ระดับภาค/ชาติ 
(๒) ระดับเขตพ้ืนท่ี/จังหวัด 
(๓) ระดับตําบล/อําเภอ 
(๔) ระดับโรงเรียน/หมู�บ�าน 

(๕ คะแนน) 
 

๕ คะแนน 
๔ คะแนน 
๓ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากคําสั่ง, วุฒบัตร,  
เกียรติบัตร ในระยะเวลา ๓ ป3 
ย�อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

 
 
 
 



 

กําหนดการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือเป�นครูอัตราจ"าง ตําแหน'งครูผู"สอน 
แนบท"ายประกาศโรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

รายการ วันรับสมัคร หมายเหตุ 
๑. ประกาศรับสมัคร 

 

๑๕ - ๒๑  กันยายน ๒๕๖๕  

๒. รับสมัคร 

 

๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ ไม�เว�นวันหยุดราชการ 

๓. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบ  
 

๒๙ กันยายน ๒๕๖๕  

๔. สอบภาค ก. ความรู�ความสามารถท่ัวไป  
(สอบข�อเขียน)  
ประเมินภาค ข. ผลงานและประสบการณ. 
(แฟcมสะสมงาน) 
ประเมินภาค ค. ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน�ง 
(สอบสัมภาษณ.) 
 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 

 

๕. ประกาศรายชื่อผู�ผ�านการคัดเลือกเป0นครูอัตราจ�าง  

 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๕  

๖. รายงานตัวเข�ารับการจัดจ�างและทําสัญญาจ�าง 

 

๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕  

 
 


