
 
ประกาศโรงเรียนสามัคคศีึกษา 

เร่ือง  รับสมัครสอบคดัเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครผูู้สอน (วิชาแนะแนว) 
.................................................................................................................................................. 
  

  ด้วย โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 13 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3836                   
ลงวันที่  15 มีนาคม 2547 และค าสั่ งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่  29/2546                                 
สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์                      
และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547                        
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  

 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
 ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาแนะแนว วุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิชาเอก การแนะแนว จิตวิทยา                         
และการแนะแนว จิ ตวิทยาการให้ บริการแนะแนว จิตวิทยาการให้ ค าปรึกษา จิตวิทยาการศึกษา                              
จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาสังคมและจิตวิทยา 

 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ ก าหนด 
ตรงตามสาขาที่ประกาศสมัคร 
  2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต หรือนักบวช 

 3.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  3.1  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดง
สาขาวิชาที่จะสมัครที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (พร้อมฉบับจริง) จ านวน  1  ฉบับ 
  3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
  3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)   จ านวน  1  ฉบับ 
  3.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
  3.6  รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  จ านวน  1  รูป 
  3.7  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จากหน่วยงานของรัฐ  จ านวน  1  ฉบับ 
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 4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสามัคคีศึกษา           
อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   ตั้ งแต่วันที่   2 -10 พฤษภาคม  2561  เวลา 09.00 – 16.00 น.                             
(เว้นวันหยุดราชการ) 

 5.  การยื่นใบสมัคร 
  5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                        
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
  5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้าสอบคัดเลือกในวันที่  11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องธุรการ                          
โรงเรียนสามัคคีศึกษา และเว็บไซต์โรงเรียน www.smk-trang.ac.th 

 7.  วิธีการคัดเลือก 
  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  ด าเนินการสอบข้อเขียนปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   ในวันที่  14  พฤษภาคม  2561   
 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่โรงเรียนก าหนด 

 9.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า 
  9.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดมา 
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมี                     
การสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิในการจ้าง 
   (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 10. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  10.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง เวลา 09.00 น. ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนสามัคคีศึกษา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 
   อัตราเงินเดือน  เงินเดือนละ  10,000  บาท 
  10.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูผู้สอน 
   ต้องรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์                       
และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย ผู้ ได้รับการจ้างปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ตามท่ีก าหนด   

http://www.smk-trang.ac.th/
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หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้ง                            
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 

 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้                   
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

 12. ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2562 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ  ณ  วันที่  2  เมษายน พ.ศ.  ๒๕๖1 

       
                   (นางสาวอุไรวรรณ  ทองเสน่ห์) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน วิชาแนะแนว 

ตามประกาศโรงเรียนสามัคคีศึกษา ลงวันที่ 24 เมษายน 2561 

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

24 – 30 เมษายน  2561  ประกาศรับสมัคร 

2  - 10 พฤษภาคม  2561  รับสมัคร  (ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.) 

11  พฤษภาคม  2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

14  พฤษภาคม  2561   สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 

15  พฤษภาคม  2561   ประกาศผลการคัดเลือก 

16  พฤษภาคม  2561   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 

 

 

 


