
 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
เรื่อง  การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

……………………………….. 
 

 ด้วยโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒๔  มีควำม
ประสงค์จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง ภำษำจีน จ ำนวน ๑ อัตรำ 
เพ่ือให้กำรคัดเลือกต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จึง
ประกำศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ำเป็นครูอัตรำจ้ำง รำยละเอียด ดังนี้ 
 

 ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  สำขำวิชำภำษำจีน จ ำนวน 1 อัตรำ 
 2. ระยะเวลาในการจ้าง 
  4 พฤศจิกำยน 2562 ถึง 31 มีนำคม 2563 
   

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
3.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ

บุคลำกรทำง  กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3.๒ เป็นผู้มีวุฒิทำงกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำปริญญำตรีทำงกำรศึกษำในสำขำท่ีรับสมัครหำกมีวุฒิ

ทำงกำรศึกษำไม่ตรงกับสำขำวิชำที่รับสมัคร จะต้องมีหนังสือรับรองกำรสอนในสำขำที่สมัครไม่น้อยกว่ำ 
๑ ภำคเรียน 

3.๓ เป็นผู้มีใบประกอบวิชำชีพ หรือหรือหลักฐำนที่ใช้ในกำรประกอบวิชำชีพครู ตำมที่คุรุสภำ
ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่สอน 
   

4. อัตราค่าจ้าง 
อัตรำค่ำจ้ำงเดือนละ ๘,๐๐๐ บำท (แปดพันบำทถ้วน)  

  

5. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตนเอง                      

ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ระหว่ำงวันที่  25 – 29 ตุลำคม ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 
 

 6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  6.๑ ใบสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำมแบบที่ก ำหนด   จ ำนวน  ๑ ฉบับ   
  6.๒ ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๓ ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว    

จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๔ ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript)    จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๕ ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน    จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๖ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน      จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
 



 
-๒- 

 
  6.๗ ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรค
ต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙            จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๘ รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ำยมำแล้ว 
ไม่เกิน ๖ เดือน                 จ ำนวน   ๒ รูป 
  6.๙ หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี)            จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
  6.๑๐ หลักฐำนอื่นๆ เช่น หนงัสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนำมสกุลใน
หลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญกำรสมรส ใบส ำคัญกำรหย่ำ (ถ้ำมี) ฉบับจริง และส ำเนำ           

       จ ำนวน   ๑  ฉบับ 
 

 7. การยื่นใบสมัคร 
 7.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
 7.๒ ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดและข้ันตอนกำรสมัครได้ที่ นำยธนัฐ  มำตชรำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน
มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โทร ๐๙๓-๓๘๓๗๙๗๘ หรือ คุณครูอรพรรณ ดวงจันทร์  โทร ๐๙๘-๑๓๒๕๖๕๐ 
    

 8.  เงื่อนไขการสมัคร 
  ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตำมประกำศรับเป็นจริง และจะต้องกรอกรำยระเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนใน
กำรสมัคร ให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆอันมีผลท ำให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิ์สอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็น
โมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเป็น
เท็จ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะไม่พิจำรณำจ้ำง จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได้ 
 

 9.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือกภำย ในวันที่ 30 
ตุลำคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
www.phuhungpat.ac.th 
 

 10. วิธีการคัดเลือก 
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว ต ำแหน่ง 

ครูผู้สอน โดยกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์ ดังนี้ 
10.๑ สอบข้อเขียน  (คะแนน ๕๐ คะแนน)  

10.๑.๑ ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำมเป็นครู              
10.๑.๒ มำตรฐำนวิชำชีพทำงกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
10.๑.๓ กฎหมำยกำรศึกษำ  
10.๑.๔ ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่มวิชำหรือสำขำวิชำเอก  

10.๒ สอบสัมภำษณ์ (คะแนน ๕๐ คะแนน) 
 .10๒.๑ พิจำรณำจำกประวัติส่วนตัว กำรศึกษำ และประวัติกำรท ำงำน  ๑๐ คะแนน 
 10.๒.๒ พิจำรณำจำกบุคลิกภำพ ท่วงที วำจำ และปฏิภำณไหวพริบ ๑๐  คะแนน 
 10.๒.๓ พิจำรณำจำกเจตคติและอุดมกำรณ์ควำมเป็นครู  ๑๐ คะแนน 

10.๒.๔ พิจำรณำจำกแนวคิด เทคนิคและวิธีกำรในกำรจัดกำรเรียนรู้ (สำธิตกำรสอน) 
                     ๒๐ คะแนน 
 

http://www.phuhungpat.ac.th/
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11 ก าหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก 
 

 
วัน  เดือน  ปี 

 

 
เวลา 

 
การคัดเลือก คะแนนเต็ม 

 
31 ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
 

 
๐๙.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 

 
 

สอบข้อเขียน 
- ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับคุณธรรม 
จริยธรรม และอุดมกำรณ์ของควำม
เป็นครู  
-มำตรฐำนวิชำชีพกำรศึกษำและ
มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
-กฎหมำยกำรศึกษำ  
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกลุ่ม
วิชำหรือสำขำวิชำเอก 

 
คะแนน ๕๐ คะแนน 
 
 
 
 
 
 

31 ตุลำคม  ๒๕๖๒ 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๕๐ คะแนน 
 

 

หมายเหตุ 
สถำนที่ในกำรสอบคัดเลือก โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ต ำบลดงมูล อ ำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกำฬสินธุ์ 
 

 12. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกภำคควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง ต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๕๐ ของแต่ละประเภทกำรสอบ และรวมกันทุกประเภทต้องไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล ำดับจำก   
ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจำกมำกไปหำน้อย ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภำคควำมรู้
ควำมสำมำรถมำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ หำกได้คะแนนภำคควำมรู้ควำมสำมำรถเท่ำกันอีกให้ผู้ได้คะแนน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในล ำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำยังได้คะแนนควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งเท่ำกันอีก 
ให้ผู้ที่ได้เลขประจ ำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ล ำดับที่สูงกว่ำ กำรตัดสินถือเป็นเด็ดขำด จะเรียกร้องสิทธิใดๆมิได ้
 

 13. การประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะประกำศรำยชื่อผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือก ภำยในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ และทำงเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ www.phuhungpat.ac.th 
โดยจะประกำศล ำดับที่จำกผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดมำตำมล ำดับ 
 

 14. การยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 
 บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๑4.๑ ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือเข้ำรับกำรสั่งจ้ำง ในวัน เวลำ ที่ก ำหนด 
  ๑4.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
  ๑4.๓ ผู้นั้นไม่อำจเข้ำปฏิบัติหน้ำที่ได้ตำมก ำหนดเวลำกำรสั่งจ้ำง 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
 

 15.  การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและการจัดท าสัญญาจ้าง 
 กำรเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกสัญญำจ้ำงครั้งแรกจะใช้กำรประกำศผลกำรคัดเลือกและขึ้นบัญชีของ         
โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ โดยประสำนทำงโทรศัพท์ตำมที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดท ำสัญญำจ้ำง       
ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่มีพันธะผูกพันในกำรเป็นลูกจ้ำงหน่วยงำนใดๆ ซึ่งผู้ที่ไม่ไปรำยงำนตัวและจัดท ำสัญญำจ้ำงตำม
ก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ในกำรท ำสัญญำจ้ำง โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกล ำดับที่ถัดไป
เพ่ือท ำสัญญำจ้ำงต่อไป และจะเรียกร้องสิทธิใดในภำยหลังมิได้ 
 
  ประกำศ ณ วันที่ 24 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

              

       ( นำยธนัฐ  มำตชรำ ) 
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
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ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ ลงวันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๒) 
................................................................................  

 
วันที่  24   ตุลำคม  ๒๕๖๒ ประกำศรับสมัคร 
ระหว่ำงวันที่  25 - 29   ตุลำคม ๒๕๖๒ รับสมัคร (๐๘.๓๐น.– ๑๖.๓๐น.) ไมเ่ว้นวันหยุดรำชกำร 
วันที่ 30 ตุลำคม ๒๕๖๒  ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ำรับกำรคัดเลือก    
วันที่  31 ตุลำคม  ๒๕๖๒ ด ำเนินกำรคัดเลือก 
วันที่ 1 พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  ประกำศผลกำรคัดเลือก 
วันที่ 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖๒  รำยงำนตัวท ำสัญญำจ้ำง 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

   โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์  สังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 
            

             เลขประจ ำตัวสอบ.............................. 
********************************* 

 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/นำงสำว).................................................................................................... ...... 
๒. เกิดวันที่..................เดอืน................................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วชิำเอก....................................... ................................... 
   จำกสถำนศึกษำ ..................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
๔. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ........................................................... ................................................................. 
๕. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี..............................................ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต................จังหวัด............... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................เบอรโ์ทรศัพท.์............................................................ 
๗. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย       หย่ำ 
๘. ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ........................................................................... 
๙. สมัครในต ำแหน่ง.........................................อัตรำค่ำจ้ำง....................................โรงเรียนมัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 
๑๐. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 
 

ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
ส ำเนำปริญญำบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิที่สภำมหำวิทยำลัย อนุมัติแล้ว   จ ำนวน   ๑ ฉบับ 

 ส ำเนำใบรำยงำนผลกำรศึกษำ (Transcript) จ ำนวน   ๑ ฉบับ 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน   ๑ ฉบับ     
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวน   ๑ ฉบับ  
ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จ ำนวน   ๑ ฉบับ 

 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน   ๒ รูป  
 หนังสือรับรองกำรท ำงำน (ถ้ำมี) จ ำนวน   ๑ ฉบับ    
 หลักฐำนอ่ืนๆ โปรดระบุ .............................................................................  
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  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำรับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิ   
ใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
            (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................  
 
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบ 
ถ้วนแล้ว 
 
 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    (...................................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก........................................ 
…………………………………………………………………………... 
 
ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 
 
 


