
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 
เรื่อง รับสมัครคดัเลือกบุคคลเพ่ือสอบคดัเลือกเป็นลกูจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอตัราจา้ง  

(วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 
------------------------------------------ 

   ด้วยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ 
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา อาศัยอำนาจตามหนังสือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 และ คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

          ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือก 
               ตำแหน่งครูอัตราจ้าง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตรัง กระบี่ 
จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 
      (1) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 

          ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.1 เป็นผู ้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
 2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
  ๒.3 เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะ ในสาขาวิชาที่รับสมัครหรือมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาที่รับสมัคร 
  ๒.4 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรสุภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 2.5 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อันเป็นประมุข 
 2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตนทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 2.7 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตาม กฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ในกฎหมายองค์กร
วิชาชีพครู 
 2.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.9 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
 2.10 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.11 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่
ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ หรือเพราะการกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตาม
กฎหมายอื่น 

  /3. อัตราค่าจ้าง... 
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          3. อัตราค่าจ้าง/สวัสดิการ 
  3.1 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 8,000  บาท 
  3.2 สวสัดิการประกันสังคม 

          ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู ้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเล ือก ให้ยื ่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ระหว่างวันที่ 19 – 27 ตุลาคม 2565  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

          5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
  5.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด(เขียนในวันที่สมัคร)  จำนวน 1 ฉบับ 
 5.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์  จำนวน 1 ฉบับ 
 5.3 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติแล้ว       จำนวน 1 ฉบับ 
 5.4 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    จำนวน 1 ฉบับ 
 5.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ 
 5.6 สำเนาทะเบียนบ้าน      จำนวน 1 ฉบับ 
 5.7 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือนและ 
  แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 จำนวน 1 ฉบับ 
 5.8 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
  ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว     จำนวน 2 รูป 
 5.9 หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)     จำนวน 1 ฉบับ 
 5.10 หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณี 
  ที่ชื่อ – ชื่อนามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญสมรส  
  ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) ฉบับจริง และสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ 

          6. การยื่นใบสมัคร 
  6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
 6.2 ในวันยื ่นใบสมัคร ผู ้สมัครจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
 6.3 ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขั ้นตอนการสมัครได้ที ่ นายเฉลิม วัดโคก ผู ้อำนวยการ
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โทร.089-7307417 

          7. เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ
สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหากตรวจพบภายหลังว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ 
โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกสิทธิใด ๆ มิได้ 

 /8. การประกาศรายชื่อ... 
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          8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จะประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่  
28 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ http://hnrb.ac.th/ หรือทางเพจ https://www.facebook.com/hnrbschool  

  9. วิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู
อัตราจ้าง โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 9.1 สอบข้อเขียน (100 คะแนน) 
  9.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี ่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   50 คะแนน 
  9.1.2 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก 50 คะแนน 
 9.2 สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)  
   9.2.1 พิจารณาจากประวัติส่วนตัว การศึกษา และประวัติการทำงาน 20 คะแนน 
  9.2.2 พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงที วาจา และปฏิภาณไหวพริบ 20 คะแนน 
  9.2.3 พิจารณาจากเจตคติ วิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ความเป็นครู 10 คะแนน 
  9.2.4 พิจารณาจากความรู้ความสามารถ แนวคิด เทคนิคและ 
            วิธีการในการจัดการเรียนรู้ (แผนการสอน/สาธิตการสอน) 50 คะแนน 

          10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
วัน เดือน ปี เวลา การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

ว ันเสาร์  ท ี ่  29 ต ุลาคม 
2565 

09.00 – 11.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอบข้อเขียน 
- ความร ู ้ ความเข ้ าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
และอุดมการณ์ของความ
เป็นครู มาตรฐานวิชาชีพ
ท า ง ก า ร ศ ึ ก ษ า แ ล ะ
มาตรฐานการศ ึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ความรู ้ความสามารถ
เกี ่ยวกับกลุ ่มว ิชาหรือ
สาขาวิชาเอก 

รวม 100 คะแนน 
คะแนน 50 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
คะแนน 50 คะแนน 

13.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ คะแนน 100 คะแนน 
  
สถานที่ในการสอบคัดเลือก โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง        

  12. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนน    
ไม่ต่ำ กว่าร้อยละ 50 ของแต่ละประเภทการสอบ และรวมกันทุกประเภทต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยจะ
เรียงลำดับที่จากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่
คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนภาคความรู้                           
 

http://hnrb.ac.th/
https://www.facebook.com/hnrbschool
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 /ความสามารถ... 
 
ความสามารถเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้
คะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลำดับที่สูงกว่า การ
ตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ 

 12. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
     โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันที่ 30 ตุลาคม  2565    
ทางเว็บไซต์ http://hnrb.ac.th/ หรือทางเพจ https://www.facebook.com/hnrbschool โดยจะประกาศเรียงลำดับ
ที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ 

 13. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
   การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ มีอายุการขึ้นบัญชี กำหนดกรอบระยะเวลาไว้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
 13.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด 
 13.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 13.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง 

 14. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง 
     การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้นบัญชี
ของโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง โดยประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ ในวันที่จัดทำ
สัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในการเป็นลูกจ้างหน่วยงานใด ๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวและจัดทำ
สัญญาจ้างตามกำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการทำสัญญาจ้าง โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงจะเรียกผู้ได้รับ
คัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภายหลังมิได้ 
 
 
                  ประกาศ ณ  วันที่  18 ตุลาคม ๒๕๖5 

 
 
 
 

                                                   ( นายเฉลิม  วัดโคก ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://hnrb.ac.th/
https://www.facebook.com/hnrbschool
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กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565) 
********************************** 

 
1. ประกาศรับสมัคร      วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565 
2. รับสมัคร      วันที่ 19 – 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 
4. ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบ   วันที่ 29 ตุลาคม 2565 
5. ประกาศผลการคัดเลือก    ภายในวันที่ 30  ตุลาคม 2565 
6. รายงานตัวเพ่ือปฏิบัติงาน 

- วิชาเอกภาษาอังกฤษ    วันที่ 31 ตุลาคม 2565 
7. ทำสัญญาจ้าง     วันที่ 1 พฤศจิกายน 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


