
 

 

 

ประกาศโรงเรียนสักงามวิทยา 

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

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

  ด้วยโรงเรียนสักงามวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษากำแพงเพชร มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
จำนวน ๑ อัตรา  ดังนั้น อาศัยอำนาจความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 
๐๔๐๙๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด 
ที่ ศธ ๐๔๐๙๙/ว๔๕๖๒ ลงวนัที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การ
มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้าง 
    ๑.๑. ชื่อตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
    ๑.๒. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
    ๑.๓. ขอบข่ายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ออกแบบการสอนและสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามท่ีหัวหน้างานกำหนดและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการ 
เรียนรู้คณิตศาสตร์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

    ๑.๔. อัตราเงินเดือน ๑๐,๐๐๐ บาท (ค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาท/เดือน และเงินประกันสังคม 
ร้อยละ ๕) 
       ๑.๕ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
  ๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

    ๒.๑ คณุสมบัติท่ัวไปของผู้สมัคร ดังนี้ 
๑) มีสัญชาติไทย  
๒) มีอายุไมต่่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๐ ปีบริบูรณ์ 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยบริสุทธิ์ใจ 

๔) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน เสียสละ มีวินัย ตรงต่อเวลาในการทำงาน 

มีจรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจและมุ่งม่ันใน
การทำงาน 

 



 

-๒- 

 

   ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ 
๑) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอ่ืน 

ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูผู้สอน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๒) มีระดับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๗๐ 

 ๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิประกอบวิชาชีพครู 
จากคุรุสภา 

   ๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๕) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 

๖) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
๗) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

  ๓. หลักสูตรในการสอบคัดเลือก 

    หลักสูตรในการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการ 

เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
- ความรู้ความสามารถวิชาเอก 

- ความรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

* กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ 
* กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

* กฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

* กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
๔. การรับสมัคร 

    ๔.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

 ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงาน 

บุคคล โรงเรียนสักงามวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการหรือผ่านระบบ
ออนไลน์ที ่http://sakngam.ac.th  โทรศัพท์ ๐๙๐-๒๕๓๕๑๑๐, ๐๘๓๖๒๙๙๙๔๗ 
     ๔.๒ หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 

 ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป 

๒) ใบแสดงวุฒิทางการศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 

อย่างละ ๑ ฉบับ 

๓) สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอน จำนวน ๑ ฉบับ 

๔) ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน  
๑ ฉบับ 

 

http://sakngam.ac.th/


 

-๓- 

 

๕) หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน หรือเอกสารอื่นๆ ประกอบการรับสมัคร 

สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการ (ถ้ามี) 
๖) หลักฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ฉบับสำเนาอย่างละ ๑ ฉบับ 

     ๔.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า  
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก 
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
อันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้
เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น 

๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสักงาม 

วิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และทางเว็บไซต์ http://sakngam.ac.th 
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

    ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสักงามวิทยา โดยวิธีการทดสอบ สอบ 

สัมภาษณ์ และประเมินแฟ้มสะสมงาน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

  ๗. เกณฑ์การตัดสิน 

    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบคัดเลือกได้ จะต้อง 

ได้คะแนนสอบตามหลักสูตร ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และพิจารณาจากคะแนนสูงสุดก่อนพิจารณาลำดับต่อไป 

  ๘. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

    ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนสักงามวิทยา 

 อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และทางเว็บไซต์ http://sakngam.ac.th โดยจะประกาศเรียงลำดับ 
ตามลำดับที่ จากผู้สอบได้คะแนนรวมจากมากไปน้อย กรณีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า และมีการขึ้นบัญชีไว้ ๖ เดือน โดยโรงเรียน
สักงามวิทยาสามารถยกเลิกการขึ้นบัญชีได้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าและไม่มีสิทธิเรียกร้องไม่ว่ากรณีใด ๆ 

๙. การรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 

    ๙.๑ โรงเรียนจะเรียกรายงานตัวและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ 

 หอ้งประชุมสักทอง โรงเรียนสักงามวิทยา ในวันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕    
   ๙.๒ การเรียกตัวผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามลำดับที่ ในประกาศ 

ผู้สอบคัดเลือกได้ ผู้ใดไม่มารายงานตัวตามระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๐. การยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 

        ๑๐.๑ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง 

        ๑๐.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กำหนด 

 

http://sakngam.ac.th/


 

-๔- 

 

         ๑๐.๓ ผู้นั้นไม่อาจมาทำสัญญาจ้างตามวันที่กำหนดได้ 
       ๑๐.๔ กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนสัก
งามวิทยา จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

 

(นายอภิชาติ    อาบเงิน) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา 

 
 
 
 
 
 

                          
 
   
 
 
 
 
 

             แบบกรอกข้อมูลออนไลน์                                  ใบสมัคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

โรงเรียนสักงามวิทยา ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ 

_____________________________________ 
 

โรงเรียนสักงามวิทยา กำหนดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑ อัตรา รายละเอียด
ดังนี้ 

๑. คุณสมบัติ 
  เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี และมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราช 

 บัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  
๒. ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 
     ๑. การจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     ๒. มีทักษะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชา 

     ๓. การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
     ๔. การจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

    ๕. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม 

ศักยภาพ 

    ๖. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

    ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท 

๓. กำหนดการสอบในตาราง ดังนี้ 
 

เวลา สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

. 
ความรู้ความสามารถวิชาเอก 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษา 

ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

๖๐ * เวลาในตารางอาจ
เปลี่ยนแปลง  
ได้ตามความเหมาะสม  
**สถานที่สอบ
ภาคปฏิบัต ิและสอบ
สัมภาษณ์จะแจ้งให้
ทราบในวันประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. สอบสัมภาษณ์ 

 - ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ 

 - บุคลิกภาพ และการวางตน 

 - ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ เจคติต่อความ
เป็นครู 
 แฟ้มสะสมผลงาน 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๐ 

 
 
 
 
 
 

                          


