
 

 

 

ประกาศโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

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

        ด้วยโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  อ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ี
ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตราดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน              ท่ี 
ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ  จ านวน  1  อัตรา   ดังนี้ 

       ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลอืกเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้าง
เดือนละ  9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)  
               -  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   จ านวน   ๑   อัตรา  
 
       ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปน็ผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  มีสัญชาติไทย  มีอายุระหว่าง  22-45  ปี 
  2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        ๒.3  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
        ๒.4  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
  2.5  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

2.6  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือ       
จิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  2.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
พรรคการเมือง 
  2.8  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญาเว้นแต่โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
จนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 



  2.9  ไม่เป็นผู้ลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจารัฐวิสหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
        ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช   
 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลอืก 
            ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้อง ผู้อ านวยการ                      
โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ต าบลหาดส าราญ อ าเภอหาดส าราญ  จังหวัดตรัง  ระหว่างวันที่  5-7  
กรกฎาคม  2564   เว้นวันหยุดราชการ  
 
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
      ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
          ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 
๕.  การยื่นใบสมัคร 
         ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 
           ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
 
๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 8  กรกฎาคม  2564  ณ  เว็บไซต์โรงเรียน -      
หาดส าราญวิทยาคม  http://www.hrw.ac.th/ 
 
๗.  วิธีการคัดเลือก 
      การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์  
 
๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
          โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคมจะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  9  
กรกฎาคม  2564  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ  โรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม   
 
๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
       ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน          
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง               



       ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา 
ภายในวันที่  12  กรกฎาคม  2564     
  
๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
       ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
           ในวันท่ี  13  กรกฎาคม  2564   รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
       ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว    
รายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก  และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้อง
รับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว    
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ  และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
       ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
          ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง     
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน   
       
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ   
 
            จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
            

 
 

(นายมนัส  พิพัฒน์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนหาดส าราญวิทยาคม  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  2564 
................................................................................ 

 
   2  กรกฎาคม  2564     ประกาศรับสมัคร 
5-7  กรกฎาคม  2564     รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
   8  กรกฎาคม  2564    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
   9  กรกฎาคม  2564  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์  
 12  กรกฎาคม  2564   ประกาศผลการคัดเลือก 
 13  กรกฎาคม  2564    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


