
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกครอูัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 

ครั้งที่ 2 / ๒๕๖6 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 

................................................ 
ด้วยโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มีความ

ประสงค์รับสมัครครูอัตราจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน อาศัยอ านาจตามค าสั่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามค าสั่งที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๖  เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
๑. ชื่องานจ้าง และรายละเอียดการจ้าง 

๑.๑ ชื่องานจ้าง 
๑.๑.๑ ครูอัตราจ้างสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    จ านวน ๑ อัตรา 
 

๑.๒ ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 
๑.๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

รวมไม่เกิน ๒๒ ชั่วโมง/สัปดาห์และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๑.๒.๓ ปฏิบัติตามรายละเอียดของสัญญาจ้างเมื่อได้รับการจ้างอย่างเคร่งครัด 
๑.๒.๔ ปฏิบัติการสอนแบบเต็มเวลา (Full time) 
๑.๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑.๓ อัตราค่าจ้าง 
๑.๓.๑ จ้างเหมาเป็นรายเดือน ๆ ละ 15,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จ้างเหมาเป็นรายเดือน

ตลอดสัญญาจ้าง  
 

๑.๔ ระยะเวลาการจ้าง 
๑.๔.๑ นับตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕๖6  
 
 

  



 
๒. คุณสมบัติการจัดจ้างครูอัตราจ้าง 

๒.๑ เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๕ - ๔๕ ปี เป็นผู้มีหลักฐานประจ าตัวที่สามารถตรวจสอบได้ เช่น         
บัตรประจ าตัวประชาชน หนังสือเดินทาง  

๒.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ขั้นต่ า) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 
๒.3 สามารถเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรในการพัฒนาทักษะด้านสุขศึกษาและพลศึกษาให้กับครู นักเรียน และ

องค์กร/ชุมชน ได้ตามที่โรงเรียนก าหนด 
๒.4 สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้ ผลิตเอกสารประกอบการเรียนการสอน  

และสื่อการเรียนการสอนตามรายวิชาที่สอน 
๒.5 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือ 

ความผิดลหุโทษ 
๒.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๒.7 ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรงตามท่ีกฎหมายก าหนด 
๒.8 ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือลักษณะโรคตามที่ ก.พ. ก าหนด 
 

๓. การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับ และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม หรือทาง e-mail : 

Naiyana8007@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤศจิกายน ๒๕๖5 (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ)  
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๕.๐๐ น. โทรศัพท์ ๐๓๙-๕๘๑๑๙๒, 085-2758007   

๓.๒ หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
เอกสารหลักฐานทุกรายการให้มีฉบับจริงและส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองความถูกต้องด้วย) 

๓.๒.๑ หลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ข้ันต่ า) หรือเทียบเท่า 
๓.๒.๒ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
3.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
๓.๒.4 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน  

๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๒ รูป 
๓.๒.5 ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน 
๓.๒.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ จ านวน ๑ ฉบับ  
๓.๒.7 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 
 

๔. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ที่ Facebook Fanpage: 

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม   
  



 
๕. การพิจารณาคัดเลือก 

๕.๑ ก าหนดการพิจารณาคัดเลือก 
พิจารณาคัดเลือกในวันที่ 24 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ณ โรงเรยีนคลองใหญ่วิทยาคม ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น.  เป็นต้น

ไป โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
๕.๑.๑ สัมภาษณ์ 
๕.๑.๒ สาธิตการสอน 

๕.๒ ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 
ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก 24 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
๕.๓ ผลการพิจารณาคัดเลือก 
ผลการคัดเลือกเรียงตามล าดับคะแนน โดยผลการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกถือเป็นที่สิ้นสุด 
 

๖. การท าสัญญาจ้าง 
ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ณ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน ๒๕๖5 และเริ่ม

ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖6 อนึ่ง ถ้าหากตรวจสอบพบภายหลังจากการท าสัญญาจ้างแล้ว ปรากฏว่าผู้ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือก เป็นผู้ขาดคุณสมบัติผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และผู้รับสัญญาจ้างไม่มี
สิทธ์เรียกร้องสิทธ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 

 
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน ๒๕๖5 

 
 
 
 

 
 
            (นายคมสัน   ณ รังษี) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 
 

  



 
ก าหนดการ 

รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครผูู้สอน 
ครั้งที่ 2 / ๒๕๖6 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด 
 
 

วัน/เดือน/ปี ก าหนดการ หมายเหต ุ
16-22 พฤศจิกายน ๒๕๖5 เปิดรับสมัคร  

23 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับการพิจารณา
คัดเลือก  

24 พฤศจิกายน ๒๕๖5 
พิจารณาคัดเลือก โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้ 
๑. สัมภาษณ์ 
๒. สาธิตการสอน 

ตั้งแต่เวลา 09.๐๐ น. 
เป็นต้นไป 

24 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก  

25 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 
 
 
 
 

 


