
 
 

 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และพนักงานขับรถตู้   
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

     

 ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต ๑๒             
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๑  อัตรา  และพนักงานขับรถ  จํานวน  ๑  อัตรา  

 ดังนั้นอาศัยอํานาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑  ลงวันที่  ๒๖  เมษายน 
๒๕๕๒  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว   หนังสือกระทรวงการคลังที่       
ศธ ๐๔๑๕/ว๒๓  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๖  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้าง
ชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ  หลักเกณฑ์  และวิธีการปฏิบัติงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ. ๒๕๖๐  และได้รับมอบอํานาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน  ตามคําสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ 
ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง   การมอบอํานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่  ครูผู้สอน  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จํานวน  ๑  อัตรา อัตราเงินเดือน  
๑๐,๐๐๐  และพนักงานขับรถตู้  จํานวน  ๑  อัตรา  อัตราเงินเดือน  ๗,๐๐๐  บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  

๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

   ๑.๑  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ 
   ๑.๒  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ได้เป็นอย่างดี 
   ๑.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบคุลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  หากมีคุณสมบัติหรือความสามารถด้านอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
   ๑.๔  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖



๒ 

 

 
 

 พนักงานขับรถตู้  
  ๑.๑  เพศชาย  สัญชาติไทย  อายุระหว่าง  ๓๐ - ๕๐ ปี  
  ๑.๒  วุฒิการศึกษาขั้นต่ํามัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า  
  ๑.๓  ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวช  
  ๑.๔  ผ่านการเกณฑ์ทหาร 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
๒.๑  สามารถปฏิบัติหน้าที่ขับรถตู้  
๒.๒  มีใบอนุญาตขับขี่รถประเภท รถตู้  
๒.๓  เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เคยต้องโทษ หรือถูกคดีความผิดทางกฎหมาย  
๒.๔  ไม่ดื่มสุราเป็นอาจิณ ไม่เสพสารพิษต่อจิตประสาท ไม่ค้าและไม่เสพสิ่งเสพติดให้ 

โทษ  
๒.๕  สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการได้ตามที่ได้รับมอบหมาย  
๒.๖  งานพิเศษอ่ืนๆที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น  ประจําป้อมยาม  ในเวลาราชการ และ 

ช่วยงานนักการภารโรง 

 ๓.  เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือก  ครูอัตราจ้าง
ภาษาอังกฤษ 
 ๓.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบ
รายงานผลการศึกษา (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๔  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๓.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จาํนวน ๒  รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน)  
 ๓.๗  ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบคัดเลือกพนักงานขับรถตู้  
 ๔.๑  ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมสําเนา จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๒  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๓  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ๔.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๔.๕  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จาํนวน ๒  รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖  เดือน)  
 ๔.๖  ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลของรัฐ) 
 ๔.๗  สําเนาใบอนุญาตขับขี่รถประเภท ๒ (รถตู้ และรถหกล้อ) อย่างละ ๑ ฉบับ 
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 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
๑.  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสาร  และยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่ม

บริหารทั่วไป  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  ในวันที่ ๑๖-๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ 
น.            (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

๒.  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที ่ ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓         

เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  และทางเว็บไซด์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
http://mattayomsuksajulaphon.ac.th 

วิธีการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ สอบข้อเขียน  และสอบสัมภาษณ์  (ให้เตรียมการสอนเป็น 
เวลา ๑๕ นาที)  ในวันพุธ ที ่๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องสามวัง โรงเรียนมัธยมศึกษา
จุฬาภรณ์ 
  พนักงานขับรถตู้ 

 จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ สัมภาษณ์ และปฏิบัติ  ในวันพุธ  ที ่ ๒๕  พฤศจิกายน   
๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๐๐ น.  ณ  ห้องสามวัง  โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

เกณฑ์การตัดสิน ขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
 ๑.  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะตอ้งได้คะแนนที่สอบคัดเลือกไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐  

จากคะแนนทั้งหมด โดยขึ้นบัญชี ๑ ปี  
 ๒.  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามลําดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด ในวัน

พฤหัสบดี ที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  และทางเว็บไซต์
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  http://mattayomsuksajulaphon.ac.th 

การจ้างและเงื่อนไขการจ้างทุกต าแหน่ง  
 ๑.  จะดําเนินการทําสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติงาน  ในวันศุกร์ ที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  

๑. การจ้างข้างต้น ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนําไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
เป็นลูกจ้างประจํา/ พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างจัดทําสัญญาจ้างในกรณี ระหว่าง
ปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือขาดความรู้ ความสามารถ ความ
ประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอํานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  

http://mattayomsuksajulaphon.ac.th/
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 ๓.  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง โรงเรียนจะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพ่ือต่อ
สัญญาหรือ ไม่ต่อสัญญา หากผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป  (ร้อยละ ๘๐) จึงจะทําสัญญาจ้างใน
ปีงบประมาณต่อไป ตามแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาเท่านั้น  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ  ๒๕๖๓  

ลงชื่อ  
 

 (นางสาววิภาดา  ขุนทองจันทร์)  

    ผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และพนักงานขับรถตู้ 
ตามประกาศโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์    ลงวันที่ ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

....................................................... 
๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๑๖ – ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ รับสมัคร ตั้งแต่เวลา ๐๘. ๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น   

ณ  ห้องบริหารทั่วไป ชั้น ๑  อาคาร ๒  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อําเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก   
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องกลุ่มงานบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อําเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬา
ภรณ์  http://mattayomsuksajulaphon.ac.th 

๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ จะดําเนินการคัดเลือก  เวลา ๐๙.๐๐ 
น. ณ ห้องสามวังโรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  
พนักงานขับรถ จะดําเนินการคัดเลือก  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องสามวัง  
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๑๐.๐๐ น.) 
ณ ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าห้องบริหารงานบุคคล   
โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์  อําเภอจุฬาภรณ์   
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และทางเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬา
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