
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เร่ือง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

……………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  มีควำม
ประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑ อัตรำ เพื่อให้กำร
คัดเลือกต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จึงประกำศรับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำเป็นครูอัตรำจ้ำง ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ      
เขต ๒๔ จ ำนวน ๑ อัตรำ คือ สำขำวิชำเอกฟิสิกส์  
  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง  

กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๒.๒ เป็นผู้มีวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำในสำขำท่ีรับสมัครหำกมีวุฒิทำง

กำรศึกษำไม่ตรงกับสำขำวิชำท่ีรับสมัคร จะต้องมีหนังสือรับรองกำรสอนในสำขำท่ีสมัครไม่น้อยกว่ำ ๑ ภำคเรียน 
๒.๓ เป็นผู้มีใบประกอบวิชำชีพ หรือหรือหลักฐำนท่ีใช้ในกำรประกอบวิชำชีพครู ตำมท่ีคุรุสภำออกให้

เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอน 
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสำมเณร นักพรต นักบวช 
   

๓. อัตราค่าจ้าง 
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๘,๐๐๐ บำท (แปดพันบำทถ้วน)  
 

๔. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสง ค์จะสมัคร เข้ำรับกำรคัดเ ลือก ให้ยื่น ใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง                      

 

 ๕. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ๕.๑ ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบท่ีก ำหนด    จ ำนวน  ๑ ฉบับ   
 ๕.๒ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์  จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๓ ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว   จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๔ ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)     จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 

ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ระหว่ำงวันที่ ๒๕-๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร
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 ๕.๕ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน     จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๖ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน       จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๗ ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคต้องห้ำม
ตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙             จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๘ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้วไม่เกิน ๖ เดือน
                  จ ำนวน   ๒ รูป 
 ๕.๙ หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี)             จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 ๕.๑๐ หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนำมสกุลในหลักฐำน
กำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ (ถ้ำมี) ฉบับจริง และส ำเนำ          จ ำนวน   ๑  ฉบับ 
 

 ๖. การยื่นใบสมัคร 
 ๖.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 ๖.๒ ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและขั้นตอนกำรสมัครได้ท่ี นำยธนัฐ  มำตชรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
มัธยมภูฮังพฒันวิทย์ โทร ๐๙๓-๓๘๓๗๙๗๘ หรือ คุณครูอรพรรณ ดวงจันทร์  โทร ๐๙๘-๑๓๒๕๖๕๐ 
    

 ๗.  เง่ือนไขการสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ตรงตำมประกำศรับเป็นจริง และจะต้องกรอกรำยระเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัคร 
ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันมีผลท ำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์
สอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และ
หำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็นเท็จ 
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะไม่พิจำรณำจ้ำง จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 

 ๘.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันท่ี ๒๘ มิถุนำยน 
๒๕๖๓ ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ www.phuhungpat.ac.th 
 

 ๙. วิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน 

โดยกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
๙.๑ สอบข้อเขียน  (คะแนน ๕๐ คะแนน)  

๙.๑.๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู              
๙.๑.๒ มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน  
๙.๑.๓ กฎหมำยกำรศึกษำ  
๙.๑.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำเอก  
 

http://www.phuhungpat.ac.th/
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๙.๒ สอบสัมภำษณ์ (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 ๙.๒.๑ พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน ๑๐ คะแนน 
 ๙.๒.๒ พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ ท่วงที วำจำ และปฏิภำณไหวพริบ ๑๐  คะแนน 
 ๙.๒.๓ พิจำรณำจำกเจตคติและอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู  ๑๐ คะแนน 

๙.๒.๔ พิจำรณำจำกแนวคิด เทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ ๑๐ คะแนน 
๙.๒.๕ พิจำรณำจำกปฏิภำณไหวพริบในกำรแก้ปัญหำ   ๑๐      คะแนน 

 
๑๐. ก าหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

 
วัน  เดือน  ป ี

 

 
เวลา 

 
การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

 
๒๙ มิถุนำยน  ๒๕๖๓ 
 

 
๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 
 

สอบข้อเขียน 
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำม
เป็นครู  
-มำตรฐำนวิชำชีพกำรศึกษำและ
มำตรฐำนกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
-กฎหมำยกำรศึกษำ  
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่ม
วิชำหรือสำขำวิชำเอก 

 
คะแนน ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 

๒๙ มิถุนำยน  ๒๕๖๓ 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ ์ คะแนน ๕๐ คะแนน 
 

 

หมายเหตุ 
สถำนท่ีในกำรสอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมภูฮังพฒันวิทย์ ต ำบลดงมูล อ ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 ๑๑. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละประเภทกำรสอบ และรวมกันทุกประเภทต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล ำดับจำก   
ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ในกรณีท่ีผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ข้อเขียน
ควำมสำมำรถมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีสูงกว่ำ หำกได้คะแนนข้อเขียนควำมสำมำรถเท่ำกันอีกให้ผู้ได้คะแนน 
 
 
 



 
สอบสัมภำษณ์ มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีสูงกว่ำ ถ้ำยังได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก ให้ผู้ท่ีได้
เลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ล ำดับท่ีสูงกว่ำ กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 

 ๑๒. การประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ จะประกำศรำยช่ือผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ 
ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ และทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย์ www.phuhungpat.ac.th โดยจะ
ประกำศล ำดับท่ีจำกผู้ท่ีได้คะแนนสูงสุดมำตำมล ำดับ 
 

 ๑๓. การยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑๓.๑ ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพื่อเข้ำรับกำรส่ังจ้ำง ในวัน เวลำ ท่ีก ำหนด 
  ๑๓.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
  ๑๓.๓ ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมก ำหนดเวลำกำรส่ังจ้ำง 
 

 ๑๔.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกสัญญำจ้ำงครั้งแรกจะใช้กำรประกำศผลกำรคัดเลือกและขึ้นบัญชีของ          
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โดยประสำนทำงโทรศัพท์ตำมท่ีระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ท้ังนี้ในวันท่ีจัดท ำสัญญำจ้ำง       
ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำนใดๆ ซึ่งผู้ท่ีไม่ไปรำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำงตำม
ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรท ำสัญญำจ้ำง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล ำดับท่ีถัดไป
เพื่อท ำสัญญำจ้ำงต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภำยหลังมิได้ 
 

  ประกำศ ณ วันท่ี ๑๘ มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

                                                                                                                                         

       ( นำยธนัฐ  มำตชรำ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมภฮูังพฒันวิทย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 

ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปน็ลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
................................................................................ 

 

วันท่ี ๑๘ – ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ประกำศรับสมัคร 
วันท่ี ๒๕-๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓ รับสมัคร (๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น.) ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
วันท่ี ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓  ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบเข้ำรับกำรคัดเลือก    
วันท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ด ำเนินกำรคัดเลือกโดยกำรสอบ  
วันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
วันท่ี ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓  รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง 
วันท่ี ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ เริ่มปฏิบัติงำน 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
            

            เลขประจ ำตัวสอบ.............................. 
********************************* 

 
๑. ช่ือ – ช่ือสกุล (นำง/นำย/นำงสำว).......................................................................................................... 
๒. เกิดวันท่ี..................เดือน................................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นบัถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วิชำเอก.......................................................................... 
   จำกสถำนศึกษำ ..................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ............................................................................................................................ 
๕. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี..............................................ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต................จังหวัด............... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ท่ี......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................เบอร์โทรศัพท.์............................................................ 
๗. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย       หย่ำ 
๘. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
๙. สมัครในต ำแหน่ง.........................................อัตรำค่ำจ้ำง....................................โรงเรียนมัธยมภูฮงัพัฒนวิทย ์
๑๐. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงช่ือรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว   จ ำนวน   ๑ ฉบับ 

 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน   ๑ ฉบับ     
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน   ๑ ฉบับ  
ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จ ำนวน   ๑ ฉบับ 

 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน   ๒ รูป  
 หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน   ๑ ฉบับ    
 หลักฐำนอื่นๆ โปรดรบุ .............................................................................  
 
 
 

 



 
-๒- 

 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำรับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิ   
ใด ๆ ท้ังส้ินในกำรคัดเลือก 
 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
            (..........................................................) 

        วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบ 
ถ้วนแล้ว 
 
 
 
ลงช่ือ..............................................เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
    (...................................................) 
วันท่ี............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก........................................ 
…………………………………………………………………………... 
 
ลงช่ือ...............................................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 




