
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
********************* 

ด้วยโรงเรียนป่าเด็งวิทยา  อ าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน  
ดังนี้ 
 1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐  บาท   
  - ครูสอนเอกภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จ านวน  ๑  อัตรา 
  

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มา
ยื่นในวันสมัครด้วย 
 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (เอกภาษาอังกฤษ) 
  2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  3. หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน จากหน่วยงานเดิม (จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ) 
 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  
อ าเภอแก่งกระจาน   จังหวัดเพชรบุรี   ตั้งแต่วันที่  18-๒๕  กันยายน  256๓  เวลา  09.-00 – 16.00 น.  
เว้นวันหยุดราชการ    
 
 



 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
4.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริงจ านวน 1 ฉบับ 
4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

  4.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1 ฉบับ  
  4.6  รูปถ่าย ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 5.  การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 
  5.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนป่าเด็งวิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกในวันที่  
๒๘ กันยายน 2563 ณ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา และทาง www.padeng.ac.th 
 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จะคัดเลือกโดยประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
   - การสัมภาษณ์ 50 คะแนน 
   - การทดสอบความรู้และประเมินประสบการณ์ 50 คะแนน 

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  วันที่ ๒๙  กันยายน  2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนิเทศ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้ คะแนนรวม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 
 ๑๐. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๙  กันยายน ๒๕๖๓ เวลา 
๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป และจะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ รายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล 
ไปเมื่อสิ้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี 
 ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ภายในวันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
การจ้างไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า หรือ พนักงานราชการ หรือ
ข้าราชการ หากมีผู้ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการครูต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน 
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่องค์กรกลางก าหนด 
 ๑๒. การเข้าปฏิบัติงาน 
  ภายหลังที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไปท าสัญญาตามประกาศนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงาน ตามท่ีผู้ว่าจ้าง
ก าหนดโดยทดลองปฏิบัติราชการเป็นเวลา ๓ เดือน หากมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ จะสามารถปฏิบัติราชการต่อจนครบ 
เวลาตามสัญญาจ้าง 
 
 

http://www.padeng.ac.th/


 
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ 
 
        

                                                                  (นายอาวุธ  ทัศนา) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 

 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ภาษาต่างประเทศ 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).............................................................................................................. 
2. เกิดวันที่..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อายุ.............ป.ี..........เดื อน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก.................................................................... ... 
    จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน....................... ..พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ........................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จงัหวัด......................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จงัหวัด........................ 
รหัสไปรษณีย์..................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ.......................... .................................... 
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา................................ ..................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   
บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมคัร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมคัรได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคณุสมบตัิเนื่องจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. ................ 

 
 

 


