
 
ประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  
จากเงินนอกงบประมาณปี 2564 

--------------------------------- 
             ด้วย โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีความ
ประสงค์จะดำเนินการ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากเงินนอก
งบประมาณ จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น   อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจ
เกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
                  1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
     1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา 
   - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก ภาษาจีน 
     1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
     1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน 

        พ.ศ. 2564 

            2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
   2.1 ผู้สมัครมีคุณสมบัติทั่วไปตาม 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกภาษาจีน 
   2.3 มีหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน แต่หากมีจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
   2.4 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน อดทน ใฝ่ศึกษาหาคามรู้มาพัฒนางาน 
   2.5 สามารถช่วยกิจกรรมของโรงเรียน ชุมชน ได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ  

      
3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับ เอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่  ฝ่าย
บริหารงานบุคคล โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 
ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  



3.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 4.  เอกสารและหลักฐานที่จะตอ้งนำมายืน่ในวันสมัครคัดเลือก 
        ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและสำเนา

จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสาร ดังนี้ 
  4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว และ

ใบแสดงผลการเรยีน (Transcript) 
4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน 
4.3 บัตรประจำตัวประชาชน 
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครหูรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้ามี)  
4.5 .ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
4.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน 

จำนวน  3  รูป 
4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้าม)ี 

    ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถกูต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสมัครคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 

            5.  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารบัการคัดเลือก       
      การประกาศรายชื่อจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายใน วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563  ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม  อำเภอเลิงนกทา  จังหวัดยโสธร และทางเว็บไซต์ 
http://www.hongsaeng.ac.th/ 

            6.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก  
              ผู้สมัครต้องเข้ารับการคดัเลือกด้วยวิธีการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ โดย
พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพ ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
 

   7.  กำหนดวัน เวลาและสถานที่คัดเลือก  
     โรงเรียห้องแซงวิทยาคม จะดำเนินการคัดเลือก วันที่  25 พฤศจิกายน 2563  ณ  โรงเรียน
ห้องแซงวิทยาคม  

 8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  

      ผู้ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงลำดับ
จากมากไปหาน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับทีด่ีกว่า 

 9. การประกาศผลการคัดเลือก 
                        โรงเรียหอ้งแซงวิทยาคม จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  27 พฤศจิกายน 2563  
ณ  โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม และทางเว็บไซต์ http://www.hongsaeng.ac.th/ 



 10.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง 
         10.1 จ้างตามลำดับที่ของผู้ผ่านการคัดเลือก 
         10.2 ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท 
         10.3 ระยะเวลาจ้างตามสัญญาจ้าง 
         10.4 ไม่ผูกพันกับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
         10.5 เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
 
 11. การดำเนินการจดัจ้าง 

       11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำ
สัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่
กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน 
เวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 

       11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 

       11.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ 

ประกาศ    ณ   วันที่  13  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563 

                                                                   
                                 (นายอัชราวุธ  บุปผาชาติ) 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ลงวันที่ 13  พฤศจิกายน  2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13 พฤศจิกายน 2563    ประกาศรับสมัคร 
16 – 22 พฤศจิกายน 2563   รบัสมัคร ณ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 
23 พฤศจิกายน 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 
25 พฤศจิกายน 2563    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
27 พฤศจิกายน 2563    ประกาศผลการคัดเลือก 
30 พฤศจิกายน 2563    รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


