
 
 
 

   ประกาศโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี   

 

********************* 
         ด้วยโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ  
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี จ านวน ๑  อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก ที่ ศธ    ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔ 
กรกฎาคม  ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ 
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์ และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี  จ านวน ๑ อัตรา   

๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) 

๒.  คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมคัรสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง 
 

   ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

           ๓.  คุณสมบตัเิฉพาะต าแหนง่ 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกเคมี 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. ก าหนด หรือ ก.ค.ศ. 
                            ๓.๓  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
                            ๓.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ 
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                        ๔.  ขอบขา่ยที่จะให้ปฏบิตัิงานเกีย่วกบั 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเคมี 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  
        ๕.  วนั เวลา และสถานที่ ประกาศรบัสมคัรสอบคดัเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลวง
พ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ ๕–๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เว้นวันหยุดราชการ  
       ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค 
พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร
ด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลัง
พบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จะไม่
พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 
         ๗.  การประกาศรายชือ่ผูม้สีิทธิเ์ขา้สอบคดัเลือก 
         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่  ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องธุรการโรงเรียนหลวงพ่อ
ปานคลองด่านอนุสรณ์ อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ 

 

๘. หลกัเกณฑ์และวธิีการด าเนนิการสอบคดัเลือก 
           โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
ภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนหลวง
พ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม 

๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์  

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๑๐๐ คะแนน 
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  ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
          โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนน ภายในวันที่ 
วันที่ ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนน
สูงสุด ตามล าดับ            

    ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
       ๑๐.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
ตั้งแต่  ๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๕ และโดยใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้อง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้   
 ๑๐.๒ เมื่อครบสัญญาจ้าง หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง   
 ๑๐.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือ
ยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
               ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้าง
ทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  
 

                      
                                ประกาศ  ณ  วันที่   ๓  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
           
 
 
                                                                            (นายวิสูตร   ยอดสุข) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทนิการสอบคดัเลอืกบคุคลเป็นลกูจ้างชั่วคราว  
ครอูตัราจา้ง ท าหนา้ทีค่รูผูส้อน วิชาเอกเคม ี

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

๓    พฤษภาคม  ๒๕๖๔        ประกาศรับสมัคร  

๕ – ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๔        รับสมัคร ในวันและเวลาราชการ 
ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์   
อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ   

๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๔        ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๔        สอบสัมภาษณ์   
๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๔        ประกาศผลการคัดเลือก 

 ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๔    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  
อ าเภอบางบ่อ  จังหวัดสมุทรปราการ   
 
 


