
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนสามัคคีวิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ มีความประสงค์จะรับ

สมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา           
อาศัยอ านาจตามค าส่ัง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้าง
จากเงินนอกงบประมาณ ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/           
ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒               
ท่ี ศธ ๐๔๐๕๖/๒๒๙๑ ลงวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ          
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนสามัคคีวิทยา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำง  จ ำนวน 1 อัตรำ 
               อัตราค่าจ้างเดือนละ ๔,๐๐๐บาท (-ส่ีพันบาทถ้วน-) โดยวิธีการจ้างเหมาบริการ ตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษจ านวน  1 อัตรา  
           ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
            ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

           ๓.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยา     
ต าบลอุ้ มผาง  อ าเภออุ้ มผาง  จังหวัดตาก  ต้ั งแ ต่ วันที่   ๙ มิ ถุนำยน – ๑๕ มิ ถุนำยน พ .ศ. 256๒                    
ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร  เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ๐๘๑-๒๘๙๕๗๘๗ 

           ๔.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

                 การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  
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 ๕.  กำรยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๑๗ มิถุนำยน 256๒ ณ ห้องพักครูโรงเรียนสามัคคี
วิทยา ต าบล อุ้มผาง อ าเภออุ้มผาง  จังหวัดตาก และทาง Facebook โรงเรียนสามัคคีวิทยา 

๗.วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบปฏิบัติการสอบและสอบสัมภาษณ์ 
 
๘.  วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนสามัคคีวิทยา จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันที่  ๑๘ มิถุนำยน 256๒ เวลำ  ๐๙.๐๐ น. สอบข้อเขียน และเวลำ ๑๓.๐๐ น. สอบสัมภำษณ์         
สถำนที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสำมัคคีวิทยำ ต ำบล อุ้มผำง อ ำเภออุ้มผำง  จังหวัดตำก 
 

วัน เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
วันที่ ๑๘ มิถุนำยน 256๒ 
09.00 น. – 12.00 น. 

 
 

13.00 น.  เป็นต้นไป 

     สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
2. ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง 

       
      สอบสัมภำษณ์ 

 
50 
50 

 
๕0 

 

 
 

 
๙.  เกณฑ์กำรตัดสินกำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีกำรสอบคัดเลือก 
 ๙ .๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณี ท่ีมี ผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน                  
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
 ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภำยใน 
วันที่ ๑๙ มิถุนำยน 256๒  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๒ ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
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๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เง่ือนไขกำรจ้ำง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันท่ี  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.256๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้ำที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทรำบประกำศรำยชื่อ และกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำน
กำรสอบคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น   
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 
๑๑. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำนไม่ได้  ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๑  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕6๒ 

           

                                   
                                                              (นายวัลลภ  โตวรานนท์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยา  ลงวันท่ี  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

................................................................................ 
 

๑ – ๗    มิถุนายน ๒๕๖๒           ประกาศรับสมัคร  
๙ – ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒           รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒            ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒              สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์   
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒              ประกาศผลการคัดเลือก 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้าย  
หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ  

------------------------------------------ 
 ภาค ก    ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ท าการสอบข้อเขียน   100 คะแนน ดังนี้ 

  1.  ความรู้ความสามารถทั่วไป 50 คะแนน 
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน 
1.2 นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และ DLTV 
1.4 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
1.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ 

1.5.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
1.5.2 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
1.5.3 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 
1.5.4 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 

2. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 50 คะแนน 
ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษา  ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1 หลักการศึกษา 
2.2 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร พุทธศักราช 2551 
2.3 การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ BBL และ DLTV 
2.4 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
2.5 ส่ือและนวัตกรรมการศึกษา 
2.6 การวัดและประเมินผลการศึกษา 

3. ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก  ให้ทดสอบความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชาหรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก  50   คะแนน 

 
 ภาค  ข   การสอบสัมภาษณ์        50   คะแนน 
 
 
                                          ................................................................. 
 
 


