
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลอืกเป นครูอัตราจ�างช่ัวคราวทําหน�าที่ครผูู�สอน  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 ด�วย  โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  ตําบลโคกขาม  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10  มีความประสงค�จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราว ตําแหน2ง 
ครูผู�สอน จํานวน  1 อัตรา  โดยใช�งบประมาณจากเงินอุดหนุนขององค�การบริหารส2วนจังหวัดสมุทรสาคร    ดังน้ัน 
อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด2วนมาก  ที่ ศธ  04009/ 4562    ลงวันที่  24 
กรกฎาคม 2560  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ 512 / 2559  สั่ง ณ วันที่  28  กันยายน 
2559 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ�างช่ัวคราว และเกณฑ�และวิธีการสรรหาลูกจ�างช่ัวคราวจากเงิน
นอกงบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราว ทําหน�าที่ครูผู�สอน  ดังน้ี 
 
 

          1. ตําแหน
งท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป นลูกจ�างชั่วคราว  

สาขาวิชาเอกสงัคมศึกษา   จํานวน  1  อัตรา  อัตราค2าจ�างเดือนละ 15,000 บาท  

 

 2.  คุณสมบัติของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป นผู�มีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

              2.1  เป นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห2งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
     2.2  เป นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห2งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให�  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได� รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให� หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     2.3  เป นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่  ก.ค./ก.ค.ศ.  กําหนด 
สําหรับผู�ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต�องความรู�พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนดหรือมีหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษาภายในวันที่ปSดรับ
สมัครว2าเป นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน2งข�าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ใน
วิชาเอกแต2ละเอกดังกล2าวข�างต�น 
              2.4  ไม2เป นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

      ผู�ประสงค�จะสมัครสอบคัดเลอืก ให�ขอรบัใบสมัครและย่ืนใบสมัครได�ที่โรงเรียนพันท�ายนรสงิห�วิทยา  
ตําบลโคกขาม  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จังหวัดสมทุรสาคร ต้ังแต
วันท่ี  20 - 27  ตุลาคม  2563    ต้ังแต
เวลา 
08.30 น. – 15.30 น.  เว�นวันหยุดราชการ 

 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู�สมัครสอบจะต�องนํามายื่นในวันสมัครสอบ  
      4.1 สําเนาปรญิญาบัตรหนังสอืรบัรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร�อมฉบับจรงิ จํานวน  1  ฉบับ 
      4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร�อมฉบับจรงิ  จํานวน  1  ฉบับ 
                4.3  สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจรงิ  จํานวน  1  ฉบับ 
                4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรอืใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
                4.5  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ�าม)ี จาํนวน  1  ฉบับ  
                4.6  รูปถ2าย ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  1  รูป (ถ2ายไม2เกิน 6 เดือน) 
                4.7  ใบรับรองแพทย�    

  5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1  ผู�สมัครจะต�องรับและย่ืนใบสมัครสอบด�วยตนเอง  และต�องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให� 

ถูกต�องและครบถ�วน 
         5.2  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานที่ทีส่ามารถติดต2อได�ไว�ในใบสมัคร 

               5.3  ผู�สมัครต�องลงลายมือช่ือในใบสมัครให�เรียบร�อยต2อหน�าเจ�าหน�าที่รบัสมัคร 

          6.  การประกาศรายชื่อผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธ์ิเข�าสอบคัดเลอืกภายในวันที่ 28  ตุลาคม 2563    เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียน 
พันท�ายนรสิงห�วิทยา  ตําบลโคกขาม อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  สอบถามได�ที่  081 – 1964662  
           7.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
        หลกัสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราวทําหน�าที่   ครูผู�สอน  โดย
การสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ�  

  8.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
        โรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  จะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ� ในวันท่ี  29 
ตุลาคม   2563 และประกาศผลสอบภายในวันท่ี  30  ตุลาคม 2563 

 9.  เกณฑ>การตัดสิน 
      9.1 ผู�ผ2านการเลือกสรรจะต�องเป นผู�ได�คะแนนประเมินสมรรถนะไม2ตํ่ากว2าร�อยละ 60 โดยเรียงลําดับจากผู�
ได�คะแนนรวมจากมาไปหาน�อย กรณีคัดเลือกได�คะแนนรวมเท2ากัน ให�ผู�ที่มเีลขประตัวสอบน�อยกว2า (สมัครก2อน) เป นผู�
ที่อยู2ในลําดับที่ดีกว2า  เว�นแต2 
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 (1)  ผู�น้ันได�รับการจ�างตามตําแหน2งที่ได�รบัการคัดเลือกไปแล�ว 
                     (2)  ผู�น้ันขอสละสิทธ์ิในการจ�าง 
                     (3)  ผู�น้ันไม2มารายงานตัวรบัการจ�างตามกาํหนด 

    10.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ
านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ�าง 
        10.1 จะดําเนินการจ�างผู�ได�รับการคัดเลือกเพ่ือจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราวปฏิบัติหน�าที่ครูผู�สอนเรียง 
ตามลําดับที่ได�รับการคัดเลือกผู�ผ2านการประเมินตามลําดับ จะได�รับการจัดทําสัญญาจ�าง ในวันท่ี  30  ตุลาคม    
2563   เวลา 10.00 น.  ณ ห�องโรงเรียนพันท�ายนรสิงห�วิทยา  สําหรับการเรียกตัวผู�ได�รับการคัดเลือกมารับการจ�าง
ครั้งแรกให�ถือประกาศข้ึนบัญชีผู�ได�รับการคัดเลือกเป น การเรียกตัวมาทําสัญญาการจ�าง ระยะเวลาในการจ�าง    
ระหว
างวันท่ี  1 พฤศจิกายน  2563  - 30 กันยายน 2564   ส2วนในปXการศึกษาต2อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ2านการ
ประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ�างต2อไป 
        10.2 การจัดทําสัญญาจ�างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู�ผ2านการสอบคัดเลือกเป น
หนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธ์ิมาจัดทําสัญญาจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอนครั้งแรก และให�มารายงานตัว 
ตามวันเวลาที่กําหนด จึงเป นหน�าที่ของผู�สมัครที่ต�องรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู�ผ2านการสอบคัดเลือก 

    10.3 ผู�ได�รับการจัดทําสัญญาจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราวรายเดือนตําแหน2งครูผู�สอน ต�องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดทําสัญญาจ�างเป นลูกจ�างช่ัวคราวรายเดือน ตําแหน2งครูผู�สอน  ตามกําหนด  ถ�าพ�นเวลาดังกล2าวจะถือว2าสละสิทธ์ิ 
และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผู�ผ2านการคัดเลือกเป นการเฉพาะราย 
 10.4 การจ�างลูกจ�างช่ัวคราวตําแหน2ง ครูผู�สอน ไม2มีข�อผูกพันต2อเน่ืองที่จะนําไปสู2การบรรจุหรือปรับ 
เปลี่ยนสถานภาพเป นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการ หากผู�ใดประสงค�จะบรรจุเป นพนักงานราชการ 
หรือข�าราชการต�องดําเนินการสมัคร และสอบแข2งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ�  วิธีการและเงื่อน ไขที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค�กรกลางกําหนด  ตามลําดับ 
 10.5 ผู�ได�รับการจ�างปฏิบัติหน�าที่ครูผู�สอน ในกรณีระหว2างปXงบประมาณการจ�าง  หากปรากฏว2าเป นผู�
ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรู�ความสามารถความประพฤติไม2เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�างอาจสั่งเลิกจ�าง 
โดยไม2ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล2วงหน�า โดยไม2มีเงื่อนไขและจะไม2มีสิทธิเรียกร�องใด ๆ ทั้งสิ้น 
 11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป นที่สิ้นสุดผู�สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค�านไม2ได�ไม2ว2ากรณี
ใด ๆ  
      จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที่   20    ตุลาคม  พ.ศ.  2563 

     
 

    (นางกรองแก�ว  พูลเพ่ิมพันธ�) 
    ผู�อํานวยการโรงเรียนพันท�ายนรสงิห�วิทยา 


