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ประกาศโรงเรียนจอมศรีพทิยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครคดัเลือกครู เอก ฟสกิส 

สังกดัสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
********************* 

      ดวยโรงเรยีนจอมศรีพิทยาคาร มีความประสงคจะคัดเลือกคร ูเอก ฟสิกส  เพ่ือปฏิบัติหนาที่
ครูผูสอนในสถานศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

    1. อัตราคาจาง เดือนละ 12,000.- บาท      

    2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือกเขารวมโครงการ 
    2.1 มีวุฒิการศึกษาทางดานฟสิกสไมต่ำกวาระดับปรญิญาตรี 
    2.2 มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่ครุสภาเปน 
   ผูออกให 
    2.3 หากมีความสามารถดานคอมพิวเตอร เชนการใชโปรแกรม Python การใชงาน Scratch  
   การทำหนาเว็ปไซต หรอืการใชงาน Adobe Photoshop จะรับพิจารณาเปนพิเศษ 
 

  4. การรับสมัคร 
1. วัน เวลา และสถานที่รบัสมัคร 

ผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ท่ีกลุมบรหิารงานบุคคล  
โรงเรียนจอมศรพีิทยาคาร ตั้งแตวันที่ 29 มกราคม  พ.ศ. 2564 ถึงวันที่  5 กุมภาพันธ 2564  ตั้งแตเวลา  08.30 
– 16.30 น. ในวัน และเวลาราชการ 

 

5. เอกสารที่ใชประกอบการสมัคร 
1. สำเนาวุฒิบัตร หรือ หนังสือรับรอง     จำนวน 1 ฉบับ 
2. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว  จำนวน  3 รูป 

โดยถายไมเกิน 6 เดือน (นับถึงวันรับสมัคร) และถายครั้งเดยีวกัน 
3. สำเนาทะเบียนบาน (พรอมฉบับจริง)     จำนวน 1 ฉบับ 
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พรอมฉบับจริง)    จำนวน 1 ฉบับ 
5. ใบรับรองแพทยซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของรัฐท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 
6. หลักฐานอ่ืน ๆ เชน หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล  

ทะเบียนสมรส (ถามี)                จำนวน 1 ฉบับ 
**เอกสารทุกรายการ ใหผูสมัครนำหลักฐานฉบับจริงมาแสดงในวันสมัคร และสำหรับฉบับ
สำเนา ใหรับรองความถูกตองทุกหนา ทุกรายการ 
 

 6. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 
ในใบสมัครพรอมยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทำใหผูสมัครไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัครเขา
รับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ สำหรับผูนั้น 
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 7. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
    โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ และไมมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ภายใน
วันท่ี  5  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2564  ณ โรงเรยีนจอมศรีพิทยาคาร หรือทาง เว็บไซต Facebook เพจ โรงเรียน
จอมศรีพิทยาคาร หรอืสามารถสอบถามไดท่ี หมายเลขโทรศัพท 093-3920882 
 

 8.วัน เวลา และสถานที่เขารับการคัดเลือก 
 

วัน เดือน  ป เวลา การคดัเลือก คะแนนเต็ม สถานที่สอบ 

8 กุมภาพันธ 2564 
09.00-11.00 น. ประเมินผลงาน 50 คะแนน ณ หองประชุมโรงเรยีนจอม

ศรีพิทยาคาร 11.00-12.00 น. สัมภาษณ 50  คะแนน 
 

            ***   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได ขึ้นอยูกับจำนวนของผูสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ
และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และสถานที่สอบ จะแจงใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
 

9.หลักเกณฑและวิธีการคดัเลือก 
      โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการ ดังตอไปนี้ 

1. ประเมินผลงาน  คะแนนเต็ม 50 คะแนน 
   พิจารณาจาก 
    1)   คุณวุฒิ ประสบการณ ความรู ความสามารถ 
   2)   ผลงานระหวางการดำรงตำแหนงครูผูสอน (ถามี) 

       2.   สัมภาษณ  คะแนนเต็ม  50 คะแนน 
    พิจารณาจาก  

    1)  ความรูท่ีเปนประโยชนในการปฏิบัติงาน 
    2)  ความสามารถ 
    3)  จิตวิญญาณของความเปนครู 
    4)  ทวงที วาจา อุปนิสัย 
    5)  ทัศนคติและแรงจูงใจ  
 

10. เกณฑการตัดสิน 
  ผูผานการคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว จางเหมาบริการรายเดือน ตำแหนงครผููสอนตาม
โครงการจางครผููทรงคุณคาแหงแผนดิน ตองไดคะแนนรวมในแตละภาคไมต่ำกวารอยละ 60 
 

11 . การประกาศขึ้นบัญชีผูคดัเลือกได 
    โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จะประกาศผลการคดัเลือกโดยเรียงตามคะแนนรวมสุดลงมา

ตามลำดับ กรณีผูคัดเลือกไดคะแนนเทากัน จะพิจารณาจัดลำดับโดยใหผูที่ไดรับหมายเลขประจำตัวสอบกอน
เปนผูอยูในลำดับท่ีสูงกวา 

12. การประกาศผลคัดเลือก 
    โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จะประกาศผลการคดัเลือกภายในวันท่ี 8 กุมภาพันธ  2564  ณ 
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต Facebook เพจ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร หรือสามารถสอบถามได
ท่ี หมายเลขโทรศัพท 093-3920882 
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 13. การดำเนินการจาง 
  จะดำเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ระยะเวลาการจาง ระยะเวลาการจาง  
2 เดือน (เร่ิม 9 กุมภาพันธ 2564 - 10 เมษายน 2564) โดยระยะเวลาการจางจะเปนไปตามงบประมาณที่
โรงเรียนมี และไมผูกพันกับงบประมาณในปถัดไป 

  ท้ังนี้ ใหใชประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกของโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร เปนหนังสือแจง
เรยีกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาที่ของผูไดรับคัดเลือกจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี 
  
  ท้ังนี้ หากตรวจสอบภายหลังพบวา  ผูใดเปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไวในประกาศ 
รับสมัครคัดเลือกนี้ จะไมพิจารณาทำสัญญาจาง หรือจะถูกยกเลิกการจางทันที เนื่องจากคุณสมบัติแลวแตกรณี 
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น 
   
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
   
   ประกาศ ณ วันที่  28  มกราคม  พ.ศ.  2564 
 
 
            

(นายศิรวิัฒน มงคล) 
ผูอำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 
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กำหนดการรับสมัครเพื่อคัดเลือกครูผูทรงคณุคาแหงแผนดิน 
โรงเรียนจอมศรีพทิยาคาร 

***************************** 
การดำเนินการ วันที่ดำเนนิการ 

ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่  28 มกราคม  2564 
รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ) ระหวางวันที่  29 มกราคม 2564 – 5  กุมภาพันธ  

2564 
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์คัดเลือก ภายในวันที่  5  กุมภาพันธ  2564 
ดำเนินการคัดเลือก 
(ประเมินผลงาน) 
สอบสัมภาษณ 
 

วันท่ี 8 กุมภาพันธ  2564 
ตั้งแตเวลา  09.00 – 11.00 น. 
ตั้งแตเวลา  11.00 – 12.00 น. 

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่  8  กุมภาพันธ  2564 
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจาง วันท่ี  9  กุมภาพันธ  2564 

     
 
 
หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดข้ึนอยูกับจำนวนของผูสมัคร  และความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


