
  
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครภูาษาอังกฤษ 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม อ าเภอบึงนาราง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร 
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ  (ครูอัตราจ้างชั่วคราว)    
มีความประสงค์จ้างครูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนขาดแคลนครู ซึ่งโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม อ าเภอบึงนาราง
โรงเรียนจึงได้ด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง  ครูภาษาอังกฤษ  
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก   ที่  ศธ   ๐๔๐๐๙/ 
๓๘๗๖    ลงวันที่   ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗    และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙ / 
๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครภูาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 
       ๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูภำษำอังกฤษ
(อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๕๐๐ บาท/คน  หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๕%) 
        ๑.๑  กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จ านวน  ๑  อัตรา  
 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกกลุ่มภาษาอังกฤษ ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
 ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  โรงเรียนโพธิ์ไทรงาม
วิทยาคม อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  ประกำศรับสมัครวันที่  ๑๒ กันยำยน  ๒๕๖๕  ถึง  วันที่ ๑๕ 



 ๒ 
กันยำยน  ๒๕๖๕  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๖  กันยำยน ๒๕๖๕  ถึงวันที่  ๒๒  กันยำยน  ๒๕๖๕             
(เว้นวันหยุดราชการ) 

 ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
 ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๓   ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
                   ๔.๔   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมส าเนา  จ านวน ๑ ฉบับ 
                   ๔.๕   หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
                   ๔.๖   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   ๔.๗   ใบรับรองแพทย์    
 
  ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 

   ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอก รายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 

    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
                   ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
      
 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่  ๒๖  กันยำยน  ๒๕๖๕  ณ  โรงเรยีน     
โพธิ์ไทรงามวิทยาคม อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร 
  
 ๗.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
 หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  
ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตรการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 ๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม จะด ำเนินกำรสอบข้อเขียนและสอบสัมภำษณ์ (ท้ังนี้ตารางการสอบ
อาจยืดหยุ่นซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)     ในวันที่   ๒๘  กันยำยน  ๒๕๖๕   สถานที่สอบคัดเลือก      
ณ  โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร ตามก าหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 



 ๓ 

 
วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 

วันที่ ๒๘ กันยำยน  
๒๕๖๕    

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 

ภำค  ก           สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -  ความรอบรู ้
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง                                                                                                                          
๒.   ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

 
๔๐ 

 
 

๖๐ 

 
หลักสูตรการสอบ
ตามบัญชีแนบท้าย 
ประกาศ 

วันที่ ๒๘ กันยำยน  
๒๕๖๕   ๑๓.๐๐ น.      
เป็นต้นไป 

ภาค  ข       
                  สอบสัมภาษณ์ 

 
๕๐ 

 

 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 

 ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้
ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า        
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน รวมสูงลง
มา  ภำยในวันที่  ๒๙  กันยำยน  ๒๕๖๕   ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี   นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หาก
มีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก  ตั้งแต่วันประกาศ
ผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                           (๒)   ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                          (๓)   ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินล าดับที่ ๑ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๓๐  
กันยำยน  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ            
การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญาการจ้าง 
ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่    ๑  ตุลำคม  ๒๕๖๕   -  ๓๐ กันยำยน  ๒๕๖๖  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน 
การสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน    
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว 
จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 



 ๔ 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุ 
เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ   ณ   วันที่    ๑๒   เดือน กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                                    

                                                          (นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
โทร.  ๐๘๙-๐๒๔๘๒๘๙  (บริหารงานบุคคล) 
 
 


