
 

 
 

                                           ประกาศโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
                                   เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน   
                                                 ………………………………………… 

ด้วย  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน อาศัยอ านาจตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  ศธ 04009/3876  ลงวันที่  15 มีนาคม 2547                 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนที่จ้างจากเงินรายได้สถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วั นที่ 8 
กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจของเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560                        
เรื่ อง  การมอบอ านาจเกี่ ยวกับลูกจ้ างชั่ วคราว จึ งประกาศรับสมัครบุคคลเ พ่ือคัด เลือกเข้ าปฏิบัติ งาน                                  
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา  ดังนี้ 

1. ชื่อต าแหน่ง  และรายละเอียดการจ้าง 
ชื่อต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกเคมี) จ านวน 1 ต าแหน่ง อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท 

2.  คุณสมบัติท่ัวไป  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1  คุณสมบัติทั่วไป 
  (1)  มีสัญชาติไทย 

(2)  ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง 
(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(4)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎก.ค.ศ. 
(6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 

ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น  หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

(7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(8)  ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(9)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(10)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(11)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ 



(12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 

(13)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 
 2.2.1   ครูอัตราจ้าง  (วิชาเอกเคมี) 
  (1)  จบวิชาเอกเคมี 
  (2)  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาท่ีสมัคร 
  (3)  สามารถสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปได้ 
  (4)  ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 
  (5)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                  

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
3.  การรับสมัคร 

3.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง        
ทีห่้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา ระหว่างวันที่ 13 – 22 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

3.2  หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
(1)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1X1.5 นิ้ว   

ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 2 รูป 
(2)  ส าเนาแสดงผลการศึกษา 

 (3)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
 (4)  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน 15 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.                  

ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549 
 (5)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  (6)  ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ  เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุลในหลักฐาน      

การสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ ถ้าเป็นชายต้องมีหลักฐานการผ่านการเกณฑ์ทหาร  
3.3  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและคัดสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น 

ผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตาม
ประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้นและจะ
เรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยามิได้ 

4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ดังนี้ 
โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 

ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา และทาง www.csw.ac.th   
 
 



5. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาจะคัดเลือกโดยประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ 
       -  การสัมภาษณ์  50  คะแนน 
        -  การทดสอบความรู้และประเมินประสบการณ์ 50 คะแนน 

6. วัน  เวลา  และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องกฤษณา โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้ คะแนนรวม  ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 

8. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563                   
เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป และจะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับรายชื่อดังกล่าวเป็นอันยกเลิกหรือสิ้น
ผลไปเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในต าแหน่งที่มีลักษณะเดียวกันนี้ใหม่
แล้วแต่กรณี  

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องไปท าสัญญาจ้างที่โรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยาภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2563             
การจ้างไม่ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า  หรือ พนักงานราชการ  
หรือข้าราชการ หากมีผู้ประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการครูต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่องค์กรกลางก าหนด 

10.  การเข้าปฏิบัติงาน 
 ภายหลังที่ผู้ผ่านการคัดเลือกไปท าสัญญาตามประกาศนี้ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าปฏิบัติงาน ตามที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 
โดยทดลองปฏิบัติราชการเป็นเวลา 3 เดือน หากมีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ จะสามารถปฏิบัติราชการต่อจนครบ
เวลาตามสัญญาจ้าง 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
 
                                       
                                                                 (นายสันติ  มุกดาสนิท) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนช านาญสามัคคีวิทยา 
 


