
             
ประกาศโรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม 

เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพื่อสอบคดัเลือกลูกจา้งชัว่คราว เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน 
   
                     ดว้ยโรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม  ต าบลท่าดว้ง  อ าเภอหนองไผ ่  จงัหวดัเพชรบูรณ์  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต  ๔๐   มีความประสงคท่ี์จะรับสมคัรบุคคลเขา้เป็นลูกจา้ง
ชัว่คราว  จ านวน ๑  อตัรา  
                   จึงประกาศรับสมคัรสอบคดัเลือกบุคคล เพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้งชัว่คราว    โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคดัเลือกเพื่อจา้งเป็นครูอตัราจา้ง (ค่าจา้งเดือนละ ๑๒,๐๐๐  บาท) 
  ๑.๑ ครูผูส้อนวชิาเอก ภาษาจีน           จ  านวน   ๑   อตัรา   
 ๒.  คุณสมบติัทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ของผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบคดัเลือก 
              ๒.๑  เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา  วชิาเอกภาษาจีน และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติั
จากผูมี้อ านาจไม่หลงัวนัเปิดรับสมคัรคดัเลือก วนัสุดทา้ย  
              ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
              ๒.๓ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
              ๒.๔ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไร้ความสามารถหรือ     
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฏหมายวา่ดว้ยระบียบขา้ราชการพลเรือน  
             ๒.๕ ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ี
พรรคการเมือง 
                         ๒.๖ ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผดิ   
ทางอาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
                         ๒.๗ ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
            ๒.๘ ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

  ๓.  วนั เวลา  และสถานท่ีรับสมคัรคดัเลือก  
   ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลือกใหข้อรับใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรไดท่ี้โรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม  

ต าบลท่าดว้ง   อ าเภอหนองไผ ่ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วนัท่ี ๑ - ๓๐ เมษายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐น. (เฉพาะวนัท าการ) 
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๔. เอกสารประกอบการสมคัร 

๔.๑ ปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุท่ีสภามหาวทิยาลยัอนุมติัแลว้ 
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)สาขาวชิาท่ีสมคัร พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน ๑ ฉบบั  

๔.๒ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน พร้อมฉบบัจริง            จ  านวน ๑ ฉบบั  
๔.๓ ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง              จ  านวน ๑ ฉบบั  

                           ๔.๔ หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวัช่ือสกุล(ถา้มี)             จ  านวน ๑ ฉบบั  
๔.๕ รูปถ่าย ขนาด ๑ น้ิว (ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน)             จ  านวน ๓ รูป  
๔.๖ ใบรับรองแพทย(์สถานพยาบาลของรัฐ)                        จ  านวน ๑ ฉบบั  
๔.๗ หลกัฐานอ่ืนๆ(ถา้มี)                                        จ  านวน ๑ ฉบบั  

๕. เง่ือนไขการรับสมคัร  
๕.๑ ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

และรับรอง ส าเนาถูกตอ้ง พร้อมลงช่ือก ากบัเอกสารและหลกัฐานท่ีใชส้มคัรทุกฉบบั  
๕.๒ ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ   

การไปรษณีย ์ไวใ้นใบสมคัรหรือหมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว  
๕.๓ ผูส้มคัรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตาม 

ประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยื่นหลกัฐานในการสมคัร   
ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ อนัมีผลท าให ้
ผูส้มคัรไม่มีสิทธ์ิสอบตาม ประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือก
คร้ังน้ีเป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ ภายหลงัพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือรายงานขอ้มูลใน
เอกสารโดยเป็นเทจ็ โรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม จะไม่พิจารณาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได ้

๖.  การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก  
                  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก วนัท่ี  ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   
ณ โรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม  ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์   

๗. หลกัสูตรและวธีิการคดัเลือก 
     จะท าการคดัเลือกโดยวธีิการสอบขอ้เขียน และ สอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินคุณลกัษณะของบุคคล 

และความเหมาะสมกบัต าแหน่ง 
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๘. วนั เวลา และสถานท่ีสอบคดัเลือก 
      โรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม  ต าบลท่าดว้ง อ าเภอหนองไผ ่จงัหวดัเพชรบูรณ์ จะท าการสอบคดัเลือก       

ในวนัท่ี วนัศุกร์ท่ี  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓   ตามก าหนดการสอบ ดงัน้ี 
 

วนั/เวลา วชิาท่ีสอบ คะแนนเตม็  
วนัศุกร์ท่ี  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
.  
 
 
 
 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 

 
สอบขอ้เขียน  
-ความรอบรู้และความสามารถทัว่ไป 
-ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ ประพฤติ 
การปฏิบติัของวชิาชีพครู 
 -ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิา การศึกษา 
  
สัมภาษณ์ 

 
๑๐๐ คะแนน  
 
 
 
 
 
๕๐ คะแนน  

 
๙. เกณฑ์การตัดสิน  การขึน้บัญชีและการยกเลกิบัญชีการสอบคัดเลือก 
    ๙.๑  ผูผ้า่นการคดัเลือก ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนแต่ละภาค ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดบั  

ท่ีจากผูค้ดัเลือกไดจ้ากคะแนนมากไปหานอ้ย  ในกรณีท่ีผูค้ดัเลือกไดค้ะแนนเท่ากนั จะจดัล าดบัใหผู้ท่ี้ได้
สมคัรสอบก่อนเป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ 

  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ตามขอ้ ๙.๑ เรียงตามล าดบัจากผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงลงมา 
ภายในวนัท่ี ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๓  ข้ึนบญัชีไวไ้ม่เกิน ๑ ปี นบัตั้งแต่ประกาศผลการสอบคดัเลือก  แต่หากมี
การสอบคดัเลือกในต าแหน่งเดียวกนัคร้ังใหม่  บญัชีผูไ้ดรั้บการคดัเลือกคร้ังก่อนเป็นอนัยกเลิก  ตั้งแต่วนัท่ี
ประกาศผลการสอบคดัเลือกคร้ังใหม่และผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบญัชีในกรณีใดกรณีหน่ึง 
ดงัน้ี 
                    (๑) ผูน้ั้นไดรั้บการจา้งตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการท่ีไดรั้บการคดัเลือกไปแลว้ 
                    (๒) ผูน้ั้นขอสละสิทธ์ิในการจา้ง 
                    (๓) ผูน้ั้นไม่มารายงานตวัรับการจา้งตามก าหนด   
       ๑๐. การจดัท าสัญญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลือก/เง่ือนไขการจา้ง 
 ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจดัท าสัญญาโรงเรียนจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
 ๑๐.๒ การท าสัญญาจา้งคร้ังแรก จะยดึถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบญัชีผูผ้า่นการสอบคดัเลือก
โดยโรงเรียนจะประสานงานกบัผูผ้า่นการคดัเลือกผา่นช่องทางการติดต่อท่ีผูผ้า่รการคดัเลือกแจง้ไว ้ใหม้า
รายงานตวัตามวนัเวลาท่ีก าหนด 
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                ๑๐.๓ ผูไ้ดรั้บการจดัท าสัญญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวปฏิบติังานครูผูส้อน ตอ้งไปรายงานตวั       
เพื่อจดัท าสัญญาจา้งตามก าหนด ถา้พน้เวลาดงักล่าวจะถือวา่สละสิทธ์ิถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บญัชีผา่นการคดัเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   ๑๐.๔ การจา้งครูอตัราจา้งชัว่คราวปฏิบติังานครูผูส้อน  ไม่ผกูพนัต่อเน่ืองท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า พนกังานราชการหรือขา้ราชการ 
               ๑๐.๕ ผูไ้ดรั้บการจา้งปฏิบติัหนา้ท่ีครูผูส้อน ในกรณีระหวา่งปีงบประมาณ หากปรากฏวา่เป็นผูข้าด
คุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือมีความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผูมี้อ  านาจในการจา้งอาจสั่งเลิกจา้ง
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้รั้บจา้งทราบล่วงหนา้โดยไม่มีเง่ือนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งส้ิน 
                ๑๐.๖ ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือวา่เป็นท่ีส้ินสุด  ผูส้มคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คดัคา้นไม่ไดไ้ม่วา่กรณีใดๆ 
 
  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
    ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๓ 
 
    
      ลงช่ือ        
                                                                         (นางน ้าผึ้ง   จนัเจริญ ) 
                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าดว้งพิทยาคม 
 
 
 


