
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

------------------------------ 
 ด้วย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓  
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน ๒ อัตรา 
เพ่ือให้การคัดเลือกต าแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๓ จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา   ๑     อัตรา 
     (๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ๑     อัตรา 
        

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
    ๒.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
   ๒.2 เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่รับสมัครหรือมี
ประสบการณ์การท างานในสาขาวิชาที่รับสมัครอย่างน้อย ๖ เดือน 
   ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
   ๒.๔ มีความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft Word, Excel เป็นต้น)  
  ๓. อัตราค่าจ้าง 
  (๑) สาขาวิชาสังคมศึกษา  ค่าจ้างในอัตราเดือนละ    ๘,๐๐๐  บาท 
  (๒) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค่าจ้างในอัตราเดือนละ  ๑๐,๐๐๐  บาท 
      และมีสวัสดิการบ้านพักให้อยู่  
  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง   
ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง ระหว่างวันที่  ๒๑ – ๒๖ ตุลาคม 25๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 



   ๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
   ๕.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบท่ีก าหนด(เขียนในวันที่สมัคร) จ านวน 1 ฉบับ 

๕.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จ านวน 1 ฉบับ 
   ๕.3 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว            
                                                                                               จ านวน 1 ฉบับ 
    ๕.4 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    จ านวน 1 ฉบับ 
    ๕.๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 
    ๕.๖ ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
   ๕.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน  
และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549     จ านวน 1 ฉบับ 
    ๕.๘ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  1  นิ้ว  
ซ่ึงถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน    จ านวน ๒ รูป 
    ๕.๙ หนังสือรับรองการท างาน (ถ้ามี) 
    ๕.๑๐ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล    
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ใบส าคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และส าเนาจ านวน 1 ฉบับ 
    ๖. การยื่นใบสมัคร   
    6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 

    ๖.๒ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและข้ันตอนการสมัครได้ที่ นายเฉลิม  วัดโคก ผู้อ านวยการ
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง โทร.๐๘๙-๗๓๐๗๔๑๗ 

   ๗. เงื่อนไขการสมัคร 
    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น       
ผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้ง            
ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ 
อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ     
การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด                
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ มิได ้

   8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  
๒ ๖  ตุ ล า ค ม  2 5 ๖ ๒   ณ  อ า ค า ร เ รี ย น  ๒  โ ร ง เ รี ย น ห้ ว ย น า ง ร า ษ ฎ ร์ บ า รุ ง  แ ล ะ ท า ง
https://www.facebook.com/hnrb.ac.th/?ref=bookmarks 



     9. วิธีการคัดเลือก 
   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง  จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
ต าแหน่งครูผู้สอน โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
   9.1 สอบข้อเขียน  (๑๐๐ คะแนน) 
    - ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ๕๐   คะแนน 
    - ความรู้ความสามารถเก่ียวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก ๕๐   คะแนน 
   9.2 สอบสัมภาษณ์  (คะแนน ๑๐0 คะแนน) 
    9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา และประวัติการท างาน (๒0 คะแนน) 
    9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงท ีวาจา และปฏิภาณไหวพริบ (๒0 คะแนน) 
    9.2.3 พิจารณาจากเจตคต ิวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ความเป็นครู (10 คะแนน) 
    9.2.4 พิจารณาจากความรู้ความสามารถ แนวคิด เทคนิคและวิธีการในการจัดการ
เรียนรู้ (สาธิตการสอน)  (๕0 คะแนน)  

  10. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก  
 

วัน เดือน ปี 
 

 

เวลา 
 

 

การคัดเลือก 
 

 

คะแนนเต็ม 
 

๒๗  ตุลาคม 25๖๒ 
 
 
 

09.00 – ๑๐.๑๕ น.  
 
 
๑๐.๓0 – ๑๒.๐๐ น.  
 
 
 
 
 
 
 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 

สอบข้อเขียน 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณ ธ ร รม  จ ริ ย ธ ร รม  แ ล ะ
อุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 
สอบสัมภาษณ์ 

รวม ๑๐0 คะแนน 
คะแนน 50 คะแนน 
 
 
 
 
 
คะแนน 50 คะแนน 
 
 
 
คะแนน ๑๐0 คะแนน 

           สถานทีใ่นการสอบคัดเลือก โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

  11.  เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับต าแหน่ง ต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของแต่ละประเภทการสอบ และรวมกันทุกประเภทต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
โดยจะเรียงล าดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน 



ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า  หากได้คะแนน  
ภาคความรู้ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูง
กว่า ถ้ายังได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล าดับที่
สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 
 

  12.  การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 
   โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง และทาง https://www.facebook.com/hnrb.ac.th/                                  
?ref=bookmarks โดยจะประกาศเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามล าดับ  
 

  13.  การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก 
         บัญชผีู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
      13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่ก าหนด 
      13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
      13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามก าหนดเวลาการสั่งจ้าง  

  
           14.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
      การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและ
ขึ้นบัญชีของโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง โดยประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ใน
วันที่จัดท าสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซ่ึงผู้ที่ไม่ไปรายงานตัว
และจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ในการท าสัญญาจ้าง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง  
จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล าดับที่ถัดไปเพื่อท าสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

                   ( นายเฉลิม วดัโคก ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hnrb.ac.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่งครูอตัราจ้าง 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บ ารุง ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม 25๖๒) 
*************************** 

 
ประกาศรับสมัคร วันที่  ๑๗  ตุลาคม  2๕๖๒   
รับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๑ ตุลาคม – ๒๖  ตุลาคม 2๕๖๒  
 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๖  ตุลาคม  2๕๖๒ 
ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบ วันที่   ๒๗  ตุลาคม  2๕๖๒  
ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่   ๒๙  ตุลาคม  2๕๖๒ 
รายงานตัวเพ่ือท าสัญญาจ้าง ภายในวันที่  ๓๐   ตุลาคม  2๕๖๒ 

 
 
 



 
 
 
 

 


