
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

********************* 
 ด้วย  โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน จ านวน  1  อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด  ที่ ศธ  04009/ ว3991    ลงวันที่  20 เมษายน 2564  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 1120 / 2560  สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่
ครูผู้สอน  ดังนี้ 

         1. ชื่อต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำง   
              1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา 

- สาขาวิชาเอกพลศึกษา      

                            1.2 อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท (-หนึ่งหมื่นบาทถ้วน-)  

              1.3 ท าสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน  2564 
   

          2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
              2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จการศึกษา
ภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ในวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น 
              2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

3.  วัน เวลำ และ.../ 



3.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
ต าบลสามง่าม อ าเภอสามง่าม  จังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่วันที่  3 พฤษภำคม 2564  ถึง 9 พฤษภำคม 2564   
ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

 4.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
      4.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
               4.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
               4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
               4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
               4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
               4.7  ใบรับรองแพทย์    

  5.  กำรยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
        5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
              5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

         6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 10  พฤษภำคม 2564  ณ โรงเรียน 
สำมง่ำมชนูปถัมภ์ และท่ีเว็บไซต์ www.samngam.ac.th 
          7.  หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก 
        สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หำกมีผู้สมัครไม่เกิน
จ ำนวนในต ำแหน่งที่รับสมัคร จะใช้วีธีกำรคัดเลือกโดยวิธีปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์) 

           8.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
        โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ จะด าเนินการสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสอบ
สัมภาษณ์ ในวันที่ 11 พฤษภำคม 2564 และประกำศผลสอบภำยในวันที่ 13 พฤษภำคม 2564  ตาม
ตารางก าหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.samngam.ac.th%2F%3Ffbclid%3DIwAR2y30wtiWZSGD5qKn5ak7e6UkBZlRsbpMjLVri8zhX-1wk9HOKUIDhzelE&h=AT0uYR4y0UXADHR0GEryObXR3Ohqu7JQP8N1heSBSjQmtDWs5--VtNH7M7Au_rq4QjtIB0S34-h6tsc15DEvys21SZf8cEDk1lz1FEcRoAS3XQQqnb5T5A_xYVM0ZvDcPcNs


วัน เดือน ปี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน 
วันที่ 11  พฤษภาคม 2564 09.00 – 10.00 น. - ความรู้ความสามารถทั่วไป 

- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชา
การศึกษา 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความ
ประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู 
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

50 คะแนน 

11.00 น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์
ประเมินบุคคล 

50 คะแนน 

 
           9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
      9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดย
เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมาไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับทีด่ีกว่า  เว้นแต่ 
 (1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

    10.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
        10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  
เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  
28 พฤษภำคม 2564  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ ส าหรับการเรียกตัวผู้
ได้รับการคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา 
การจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่  1 มิถุนายน - 30 กันยายน  2564 ส่วนในปกีารศึกษาต่อไป  
เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป 
        10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือ  เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือ
ว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 
 



 10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
 10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  
 

      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2564 
                                   

 

                                                                                           
                                                                            ( นายโชคชัย  เทพสุริยวงศ์ ) 
                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


