
 

 
 
 
 
 

    ประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 
เรื่อง  การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว   

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   
……………………………………………………………….. 

 

  ด้วย  โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  อำเภอด่านซ้าย  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เลย หนองบัวลำภู  ได้เปิดดำเนินการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว    ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน  ๑  อัตรา   
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐  บาท  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด  เพ่ือจัดจ้าง 
เป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑.กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
      ๒.๑   มีสัญชาติไทย 
      ๒.๒   อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ ์
      ๒.๓   เป็นผู้เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ 

               แห่งราชอาณาจักรไทย   
                 ๒.๔   ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
               ๒.๕   ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟ่ือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนด 
                             ไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535       
               ๒.๖   ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี สำหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพและบุคลากรทางการศึกษา                  
       ๒.๗   ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง    
               ๒.๘   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๙   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด 
                             ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

       ๒.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  
                        หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

           ๒.๑๑ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
  ๒.๑๒  มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 

 
 



           - ๒ – 
 

๓. วุฒิทางการศึกษา  วิชาเอกภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรีขึ้นไป   
 ๔. หลักฐานการสมัคร 

๔.๑  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  สำเนาวุฒิบัตรทางการศึกษา จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู/ใบอนุญาตประกอบการสอน  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน  (ถ้ามี) 
๔.๖  เอกสารกรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล  (ถ้ามี) 
๔.๗  รูปถ่ายขนาด  ๑  นิ้ว   จำนวน   ๒   รูป 
๔.๘  ใบรับรองแพทย์ 

  ๕. เงื่อนไขการสมัคร  
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มีคุณสมบัต ิ

ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร  พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ  
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียน 
จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิ ใดๆ มิได้  

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
       โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๙ เว็บไซต์ของโรงเรียน  www.ssrw.ac.th   
และ Facebook โรงเรียนชื่อ ศรีสองรักษ์วิทยา 

๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
     โรงเรียนจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
วิชาเอกภาษาอังกฤษ  โดย  

๗.1 การสอบข้อเขียน  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนน 50 คะแนน)  
                     ๗.๒ วชิาเอก  (คะแนน ๕๐  คะแนน) 

๗.2 สอบสัมภาษณ์(คะแนน 50 คะแนน)  
๗.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)  
๗.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)  
๗.2.3 พิจารณาจากความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)  

๗.2.4 พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)  
๗.2.5 พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)  

 
 
 
 



-๓- 
  
  

๘. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 

วัน / เดือน / ปี/เวลา การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 
๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

เวลา 0๙.00 น. – 1๐.๐0 น. 
เวลา ๑๐.๓0 น. – 1๑.๐0 น. 
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป 

 
สอบข้อเขียน  วิชาความรู้ความสามารถท่ัวไป  
สอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  
สอบสัมภาษณ์ 

-  ประวัติ  ความสามารถ  ประสบการณ์ 
-  บุคลิกภาพ 
-  ปฏิภาณไหวพริบ 

 

 
50 
๕๐ 
50 

 

๙. เกณฑ์การตัดสิน      
       ผู้เข้าสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนรวมกันทุกภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕0  โดยจัดเรียงลำดับจากคะแนนสูง 
ลงมาตามลำดับ  หากคะแนนเท่ากันให้ใช้ผลการสอบภาคความรู้ความสามารถ ที่สูงกว่าได้ลำดับที่ดีกว่าก่อน  
          1๐. การประกาศผลการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้คัดเลือกได้  ในวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕  และทำสัญญาจ้าง   
ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ ห้องสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้นล่าง อาคาร ๙ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 

เวบ็ไซตข์องโรงเรียน  www.ssrw.ac.th  และ Facebook โรงเรียนชื่อ ศรีสองรักษ์วิทยา 
 

   อนึ่ง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด ในประกาศรับสมัคร    
จะไม่พิจารณาตกลงทำสัญญา หรือถูกยกเลิกการจ้างทันทีเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 
ทั้งสิ้น ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา โทร. 042-891313  
หรือ นางเดือนเพ็ญ  คุ้มภัย โทร. ๐๘๑-๘๗๓๖๓๐๒ 
    

  ประกาศ   ณ  วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                               
 
                                                                  (นายจิตติศักดิ์  นามวงษา) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 
 
 

 
 
 
 
 



กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา  ลงวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

 

*************************** 
 
 

1. ประกาศและรับสมัคร     ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕   
       ถึงวันที่  ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕       
                                                  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  
๒.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก   ภายในวันที่  ๘ ธันวาคม  ๒๕๖๕     
๓.ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ     วันที่ ๙ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
๔.ประกาศผลการคัดเลือก     ภายในวันที่  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕   
๕.รายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้าง     วันที่  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 


