
 
 
 
 

   ประกาศโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 

************************ 
ด้วยโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๓๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 
๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒  ลงวันที่  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพนฐาน และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว             
ท าหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูผู้สอน จ ำนวน   ๑ 
อัตรำ  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) 
  - สาขาวิชาเอกพลศึกษา  จ านวน ๑  อัตรา 
      
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก มีดังนี้ 
  ๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้ 

๑) มีสัญชาติไทย 
๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
    ประมุข  
๔) ไมเ่ป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
๕) ไม่เป็นผู้อยูใ่นระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งออกจากราชการไว้ก่อนตาม พ.ร.บ.  
   ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ หรือถูกสั่งพักหรือเพิก   
   ถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กร 
   วิชาชีพครู 
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  
๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง           
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 



๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  

๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๗ หรือตามกฎหมายอื่น 

                   ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ 
   ๑๓) ไม่เป็นพะภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช  

๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะ  
         ๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

เป็นคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
                    ๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน  
           ๒.๓ มีทักษะด้านฟุตบอล 
   

          ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนมัธยม
จารพัตวิทยา  อ าเภอศีขรภูมิ   จังหวัดสุรินทร์  ตั้งแต่วันที่  ๙ – ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๒ เว้นวันหยุดรำชกำร 

๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัคร 
          ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว                        

พร้อมฉบับจริง          จ านวน  ๑  ฉบับ  
          ๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)   พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ  

           ๔.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาอกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน     พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน          พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  ส าเนาทะเบียนบ้าน     พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)   พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๗  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๘  ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็น
โรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙       จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
    ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 



 ๖.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที ่๑๖ กันยำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

๗. วิธีกำรคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  
๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
 

๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรขึ้นบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนน
รวมเท่ากัน  จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวม
สูงสุดตามล าดับลงมา  ภำยในวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๒ โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 (๔)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 

          ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
           วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
  
 



๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้ำน
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

                       
                                                          (ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  ยงยิ่งหาญ) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินกำรด ำเนินกำรคัดเลือก 
ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือน  

ตำมประกำศโรงเรียนมัธยมจำรพัตวิทยำ  ลงวันที่  ๒ กันยำยน ๒๕๖๒ 
................................................................................ 

 
๒   กันยายน ๒๕๖๒   ประกาศรับสมัคร 
๙ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒   รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๑๖  กันยายน ๒๕๖๒   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๑  กันยายน ๒๕๖๒   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๒๓  กันยายน ๒๕๖๒   ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๘  ตุลาคม   ๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
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