
             
ประกาศโรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม 

เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพือ่สอบคดัเลือกจา้งชัว่คราว เพือ่ปฏิบติัหนา้ที่ครูผูส้อน 
   
  ดว้ยโรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม สงักดัส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาเขต  ๔๐   มี
ความประสงคท์ี่จะรับสมคัรบุคคลเขา้เป็นลูกจา้งชัว่คราว จ านวน ๑  อตัรา เพือ่ปฏิบตัิหนา้ที่ครูผูส้อน อาศยั
ความตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัที่ 
๑๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว  เกณฑแ์ละวธีิการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจา้งชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  ให้
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับ
สมคัรบุคคล เพือ่คดัเลือกและด าเนินการจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 ๑.  ต  าแหน่งรับสมคัร   
  ๑.๑ ครูอตัราจา้งภาษาองักฤษ             จ  านวน   ๑   อตัรา  เงินเดือนๆละ ๑๐,๐๐๐  บาท 
 
 ๒.  คุณสมบตัิทัว่ไปและคุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง ของผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบคดัเลือก 
  ๒.๑  คุณสมบติัทัว่ไป 
   ๒.๑.๑  มีสญัชาติไทย 
   ๒.๑.๒ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   ๒.๑.๓ ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที่ได ้ ไร้
ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่ก  าหนดไวใ้นกฏหมายวา่ดว้ยระบียบ
ขา้ราชการพลเรือน  
   ๒.๑.๔ ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง
หรือเจา้หนา้ที่พรรคการเมือง 
   ๒.๑.๕ ไม่เป็นผูเ้คยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพพิากษาถึงที่สุดใหจ้  าคุก เพราะกระท า
ความผดิทางอาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิระหุโทษ 
   ๒.๑.๖ ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
   ๒.๑.๗ ไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลูกจา้งของ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวสิาหกิจ  หรือพนกังานหรือลูกจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 



-๒- 
  ๒.๒  คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง 

๒.๒.๑ เป็นผูไ้ดรั้บวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที ่
ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับต าแหน่ง และจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจไม่หลงัวนั
เปิดรับสมคัรคดัเลือก วนัสุดทา้ย  

๒.๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูหรือหลกัฐานที่ใชแ้สดงในการประกอบ 
วชิาชีพครู ตามที่ คุรุสภาออกใหเ้พือ่ปฏิบตัิหนา้ที่สอน 
  

๓. ก าหนด วนั เวลา  และสถานที่รับสมคัร  
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรเขา้รับการคดัเลือกใหย้ืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท้ี่โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม 

ระหวา่งวนัที่ ๒๕ เมษายน- ๒ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ในวนัราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐น. 
   

๔. หลกัฐานที่ตอ้งน าไปแสดงและใชป้ระกอบการสมคัรคดัเลือก  
๔.๑  ใบสมคัร ขอรับไดท้ี่โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม 
๔.๒ รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑ น้ิว ถ่ายคร้ังเดียวกนั  

(ถ่ายไวไ้ม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๓ รูป  
๔.๓ บตัรประจ าตวัประชาชนฉบบัจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั  
๔.๔ ทะเบียนบา้นฉบบัจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ฉบบั  
๔.๕ ปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุที่สภาอนุมตัิปริญญาบตัรแลว้ ฉบบัจริง 

พร้อมส าเนา  จ  านวน ๑ ฉบบั  
๔.๖ ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript ) ฉบบัภาษาไทย ฉบบัจริง พร้อมส าเนา 

จ านวน ๑ ฉบบั ทั้งน้ี จะตอ้งผา่นการอนุมติัจากผูมี้อ  านาจใหส้ าเร็จการศึกษาไม่หลงัวนัเปิดรับสมคัรวนั
สุดทา้ย   

๔.๗ ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูหรือหลกัฐานที่ใชแ้สดงในการประกอบวชิาชีพครู  
ตามที่คุรุสภาออกใหเ้พือ่ปฏิบตัิหนา้ที่สอน จ านวน ๑ ฉบบั  
                          ๔.๘ หลกัฐานการเปล่ียนช่ือตวัช่ือสกุล(ถา้มี) จ  านวน ๑ ฉบบั  
 

๕. เงื่อนไขการรับสมคัร  
๕.๑ ผูส้มคัรตอ้งยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมคัรใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  

และรับรอง ส าเนาถูกตอ้ง พร้อมลงช่ือก ากบัเอกสารและหลกัฐานที่ใชส้มคัรทุกฉบบั  
๕.๒ ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานที่ที่สามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย ์ไวใ้นใบสมคัรหรือหมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดส้ะดวกและรวดเร็ว  



-๓- 
๕.๓ ผูส้มคัรจะตอ้งรับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัตรง 

ตาม ประกาศรับสมคัรจริง และจะตอ้งกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการ
สมคัรใหถู้กตอ้ง ครบถว้น ในกรณีที่มีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ อนัมีผลท าให ้
ผูส้มคัรไม่มีสิทธ์ิสอบตาม ประกาศรับสมคัรดงักล่าว ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือก
คร้ังน้ีเป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ ภายหลงัพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามที่ก  าหนด หรือรายงานขอ้มูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม จะไม่พจิารณาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได ้
 

๖.  การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก  
จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก ภายในวนัที่  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  ณ   

โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม   
 

๗. วธีิการคดัเลือกและหลกัสูตร 
     จะท าการคดัเลือกโดยวธีิการสอบขอ้เขียน (ภาค ก คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ภาค ข คะแนนเตม็ 

๑๐๐ คะแนน) และ สอบสมัภาษณ์ (ภาค ค คะแนนเตม็ ๕๐  คะแนน) รวมคะแนนเตม็ ๒๕๐ คะแนน โดยมี
หลกัสูตรการสอบคดัเลือก ประกอบดว้ยสาระในเร่ืองต่างๆ ตามรายละเอียดทา้ยประกาศน้ี 

 
 ๘. วนั เวลา และสถานที่สอบ จะท าการสอบคดัเลือกโดยวธีิการสอบขอ้เขียน ณ สนามสอบซ่ึง
ประกาศใหท้ราบพร้อมกบั การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก ตามก าหนดการสอบ ดงัน้ี  

ตารางสอบ ภาค ก ความรอบรู้ความสามารถทัว่ไป และความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความประพฤติ 
การปฏิบตัิ ของวชิาชีพครู (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน) ตารางสอบ ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะ 
ต าแหน่ง (๑๐๐ คะแนน) 

วนั/เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเตม็  
วนัเสาร์ที่  ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น 
.  
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
-ความรอบรู้และความสามารถทัว่ไป 
 -ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความ ประพฤติ 
การปฏิบตัิของวชิาชีพครู 
 -ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิา การศึกษา 
 -ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัวชิาเอก 

 
๕๐ คะแนน  
๕๐ คะแนน  
 
๕๐ คะแนน  
๕๐คะแนน 

ตารางสอบ ภาค ค ความเหมาะสมกบัตาแหน่งและวชิาชีพ (๕๐ คะแนน) 
วนั/เวลา วชิาที่สอบ คะแนนเตม็ 

วนัอ าทิตยท์ี่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒เวลา ๐๙.๐๐ น.  สมัภาษณ์ ๕๐คะแนน 



-๔- 
๙. เกณฑก์ารตดัสิน ผูผ้า่นการคดัเลือก ตอ้งเป็นผูส้อบไดค้ะแนนแต่ละภาค ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

หกสิบ โดยเรียงล าดบัจาก ผูส้อบไดค้ะแนนรวมทุกภาค จากผูไ้ดค้ะแนนมากไปหานอ้ย กรณีที่ไดค้ะแนน
รวมเท่ากนั ใหผู้ท้ี่ไดค้ะแนนภาค ข มากกวา่ เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัที่ดีกวา่ กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากนั ใหผู้ท้ี่ได ้
คะแนนภาค ก มากกวา่อยูใ่นล าดบัที่ดีกวา่ ถา้ไดค้ะแนนภาค ก เท่ากนั ใหผู้ท้ี่สมคัรเขา้รับการคดัเลือกที่
ไดรั้บเลขประจ าตวัสอบก่อน เป็นผูอ้ยูใ่นล าดบัที่ดีกวา่  
 

๑๐. การประกาศผลการคดัเลือกและการขึ้นบญัชี จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก ภายในวนัที่ 
๕  พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม  

 
๑๑. การเรียกตวัและการท าสญัญาจา้ง  

๑๑.๑ จะเรียกตวัผูผ้า่นการคดัเลือกและท าสญัญาจา้งกบัโรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม 
ตามจ านวนที่ประกาศฯไว ้   ในวนัที่ ๑๓  พฤษภาคม   ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม ส านกังานเขต
พื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต ๔๐  

 ๑๑.๒ ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบญัชี เม่ือผูน้ั้นมีกรณีใดกรณีหน่ึง  
ดงัต่อไปน้ี   

๑๑.๒.๑ ไดรั้บการท าสญัญาจา้งไปแลว้  
๑๑.๒.๒ ขอสละสิทธ์ิการท าสญัญาจา้ง 
๑๑.๒.๓ ไม่มารายงานตวัเพือ่ท  าสญัญาจา้งตามก าหนด  
๑๑.๒.๔ ไม่อาจรับการท าสญัญาจา้งตามวนัที่ก  าหนดได ้ 

  จึงประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 
    ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒ 
 
    
      ลงช่ือ  วา่ที่ พ.ต. 
                   (สุชิน    ชาญสูงเนิน ) 
      ผูอ้  านวยการโรงเรียนท่าดว้งพทิยาคม 
 
 
 


