
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 

********************* 
ด้วยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล     

เพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 
อาศัยอำนาจความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 04009/      

ว4562 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ช่ัวคราว  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2560 และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 1120/2560  ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอำนาจเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร ลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย 

ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏบิัติ    ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 (1)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ  ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก 
      ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน  หรือเป็นงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล  หรือ 
 (2)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับท่ีข้าราชการปฏิบัติ  และจำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติท่ีมีความรู้ 
      ขั้นต่ำระดับปริญญาตรี 
 (3)  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ท่ีได้รับมอบหมาย 
อัตราว่าง         โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร   
ค่าตอบแทน      เดือนละ 10,000  บาท/เดือน 
สิทธิประโยชน์    ตามแนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณ 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
          /2. คุณสมบัติท่ัวไป..... 
 
 



 
 
2. คุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
 2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 
  (2)  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
  (3)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (4)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน    
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535              
  (5)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  (6)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ    
  (7)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  (8)  ในวันทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้าง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  (1)  กำหนดคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  ในสาขาวิชา  ดังนี้ 
   1.1  สาขาวิชาภาษาไทย 
   1.2  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย    
 
3. การรับสมัคร 
 3.1  วัน  เวลาและสถานที่รับสมัคร  
 ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
สมุทรสาคร  ต้ังแต่วันท่ี 25-26 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ 
 3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1  x 1.5 นิ้ว  จำนวน  3  รูป    
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) 
  (2)  สำเนาเอกสารแสดงผลการเรียน ตัวอย่างเช่น  ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตรและระเบียน
แสดงผลการเรียนท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตำแหน่งท่ีสมัคร  จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ ในกรณีท่ีไม่สามารถ
นำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสถานศึกษาออกให้โดยระบุ
สาขาวิชาท่ีสำเร็จการศึกษา  และวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร  ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัคร    
มายื่นแทนก็ได้ 

 (3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ 
       (4)  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส หนังสือการเปล่ียนช่ือ จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี) 

     
 
 



 
 3.3  เง่ือนไขในการรับสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น
ผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร  พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร      
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งท่ีสมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์
สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้   
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น  และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้อีก 
 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร  และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ในการประเมิน
สมรรถนะ 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา  
และเลือกสรร  และกำหนดวัน  เวลา  สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ  ภายใน วันท่ี 27 กรกฎาคม 2565              
ณ  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร   
 
5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  จะดำเนินการสอบ ตามกำหนดการดังนี ้

วันท่ี/เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2565 
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ประเมินความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง 
- ตำแหน่งครูภาษาไทย 

โดยการสอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 

 
100 คะแนน 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 
 การตัดสินว่าผู้ใดผ่านการสรรหาและคัดเลือก  ให้ถือเกณฑ์ว่าต้องได้คะแนนในแต่ละภาคสมรรถนะ        
ไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ  และได้คะแนนรวมทุกภาคสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 
 
7. การประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก 
 โรงเรียนเฉลิมพระเกี ยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  สมุทรสาคร   จะประกาศผล  ภายในวัน ท่ี                       
29 กรกฎาคม 2565  ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร    
 
8. การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 (1)  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในครั้งแรก ให้ถือประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร     
เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง  รายละเอียดการรายงานตัวจะประกาศพร้อมกับการประกาศผล  
การสรรหาและคัดเลือก 
 
 
 



 (2)  การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครั้งต่อไป  กรณีท่ีมีตำแหน่งว่างใหม่หรือมีอัตราว่างโรงเรียน
จะเรียกตามลำดับท่ีของการขึ้นบัญชี 
 ในการเรียกตัว  จะทำเป็นประกาศและส่งหนังสือเรียกตัวผู้ขึ้นบัญชี  โดยส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับ
หรือติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ตามท่ีได้ระบุไว้ในใบสมัครก่อนวันรายงานตัวไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 
 
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
 ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูภาษาไทย โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ภายในวันและเวลาท่ีกำหนด 
   
  ประกาศ  ณ  วันท่ี 22 กรกฎาคม 2565  
 
 
       
      (นายสุรินทร์  บุญทรัพย์) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทิน 
การสรรหาและการเลือกสรรลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่งครูภาษาไทย 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 
 

ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน  เดือน  ป ี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร 22  กรกฎาคม 2565  

2 รับสมัคร 25-26 กรกฎาคม 2565  

3 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 27 กรกฎาคม 2565  

4 สอบข้อเขียน  สอบสัมภาษณ์ 28 กรกฎาคม 2565  

5 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 29 กรกฎาคม 2565  

6 รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างท่ีโรงเรียน 1 สิงหาคม 2565  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


