
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน จ านวน  2  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน
ท่ีสุด  ท่ี ศธ  04009/ ว3991    ลงวันท่ี  20 เมษายน 2564  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ี 1120 / 2560  ส่ัง ณ วันท่ี  24 กรกฎาคม 2560  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี้ 

         1. ชื่อต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง   
              1.1 ช่ือต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จ านวน 2 อัตรา 

- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

                            1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  

              1.3 ท าสัญญาจ้างต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565 
   

          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีส าเร็จการศึกษา
ภายในวันท่ีปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ต้ังแต่วันที่  2 พฤษภำคม 2565  ถึง  8 พฤษภำคม 2565     
ต้ังแต่เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยดุรำชกำร 

4.  เอกสำรและ.../ 



 4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒท่ีิสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
               4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
               4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
               4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
               4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
               4.7  ใบรับรองแพทย์    

  5.  กำรยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
        5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
              5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

         6.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 9 พฤษภำคม 2565   
ณ โรงเรียนสำมง่ำมชนูปถัมภ์ และที่เว็บไซต์ www.samngam.ac.th 
          7.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
        สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หำกมีผู้สมัครไม่เกิน
จ ำนวนในต ำแหน่งที่รับสมัคร จะใช้วีธีกำรคัดเลือกโดยวิธีปฏิบัติกำรสอน และกำรสัมภำษณ์) 

           8.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จะด าเนินการสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2565 และประกำศผลสอบภำยในวันที่ 13 พฤษภำคม 2565    ตาม
ตารางก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

วัน เดือน ป ี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน 
วันท่ี  11 พฤษภำคม 2565 09.00 – 10.00 น. - ความรู้ความสามารถท่ัวไป 

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

50 คะแนน 

11.00 น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์
ประเมินบุคคล 

50 คะแนน 

 
 

9.  เกณฑ์กำรตัดสิน.../ 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.samngam.ac.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2y30wtiWZSGD5qKn5ak7e6UkBZlRsbpMjLVri8zhX-1wk9HOKUIDhzelE&h=AT0uYR4y0UXADHR0GEryObXR3Ohqu7JQP8N1heSBSjQmtDWs5--VtNH7M7Au_rq4QjtIB0S34-h6tsc15DEvys21SZf8cEDk1lz1FEcRoAS3XQQqnb5T5A_xYVM0ZvDcPcNs


           9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมีเลขประตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  
17 พฤษภำคม 2565  เวลำ 09.00 น.  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ส าหรับการเรียกตัวผู้
ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา 
การจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่  17 พฤษภำคม - 30 กันยำยน  2565 ส่วนในปีงบประมาณ
ต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2565 
                                   

 

                                                                                           
                                                                            ( นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์ ) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 


