
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง  วิชาเอกภาษาจีน   

............................................. 
 
  ด้วยโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน ดังนั้น จึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง 
ลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และ คำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้  

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 

1.1 ชื่อตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  

1.2 ลักษณะงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา  
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
5. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม 

                        ศักยภาพ  
6. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
7. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียน                    

                        การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
1.3 อัตราว่าง 1 อัตรา คือ 

วิชาเอกภาษาจีน ค่าตอบแทน เดือนละ 11,000 บาท  

1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547  

1.5 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง วันสิ้นสุดปีการศึกษา 2563 
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ทั้งนี้ทางโรงเรียนอยู่ระหว่างรอการบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาจีน    

หากทางโรงเรียนได้รับตำแหน่งดังกล่าวแล้ว จึงเลิกจ้างเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2563 แต่ถ้าหากไม่ได้ตำแหน่ง
ดังกล่าวทางโรงเรียนจะทำสัญญาจ้างต่อ 
 

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป  
(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี  
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน         
    ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
(5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน     
     พรรคการเมือง  
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา                 
     เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น 

               ของรัฐ  
หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น  
และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ.                        
ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย  

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งครูผู้สอน 
1) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางสาขาอ่ืนที่ ก.ค.  

                         หรือ ก.ค.ศ.รับรอง และก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วยในสาขาหรือ 
                          วิชาที่รับสมัคร  

2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ 
                        ศึกษา พ.ศ. 2546 
 

3. การรับสมัคร  
3.1 วัน เวลาและสถานท่ีรับสมัคร 

ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา                
อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี   ตั้งแต่วันที่ 22-27 ธันวาคม 2563  เวลา 8.30 – 16.30 น. วันท าการ  
หรือสมัครผ่านระบบ Google forms : https://forms.gle/7W2abptFmoDcXDjp8    ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
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3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
(1) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุ 

สาขาวิชาเอก โดยต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จ านวน              
อย่างละ 1 ฉบับ  

(2) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิการประกอบวิชาชีพครู จ านวน 1 ฉบับ 
(3) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร จ านวน 1 ฉบับ  
(4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครที่ยังไม่หมดอายุ จ านวน 1 ฉบับ 
(5) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 

1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และถ่ายคร้ังเดียวกัน จ านวน 3 รูป ฃ 
(6) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จ านวน 1 ฉบับ  
(7) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ (8) หลักฐานอ่ืน ๆ (ถ้ามี) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  
*** เอกสารทุกรายการให้ผู้สมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกต้องและลงช่ือกํากับไว้ด้วย *** 
 

3.3 ค่าสมัครสอบ 
- ผู้สมัครต้องเสียค่าสมัครสอบส าหรับต าแหน่งทีส่มัครตามอัตรา.....-.....บาท  เมื่อสมัครแล้วค่าสมัคร

สอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ต าแหน่ง แต่ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการ             
ขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ  
 
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร 

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด ต่าง ๆ ใน               
ใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก ผู้สมัคร                
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัคร สอบไม่มีสิทธิ
สมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรคร้ังนี้เป็น โมฆะสำหรับ
ผู้นั้น และโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ได้  

 
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการคัดเลือก 

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความ สามารถ 
และทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก ในวันที่ 28 ธันวาคม 2563                         
ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา   
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5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมิน ดังนี้  

สมรรถนะ วิธีการประเมิน คะแนนเต็ม 
1. ความรู้เร่ืองการศึกษา 
    - หลักการสอน 
    - หลักสูตร 
    - นโยบายและความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษา 
2. ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 

สอบข้อเขียน/ทดลองสอน 50 

3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง สัมภาษณ์และดูแฟ้มสะสมผลงาน 50 
รวม 100 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ 
และสมรรถนะ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
7. การคัดเลือกและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับคะแนนสอบ ในวันที่ 
29 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา อ าเภอดอนเจดีย์ โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอัน
ยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อคัดเลือกครบก าหนด 1 ปี นับแต่วันประกาศข้ึนบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครใน
ต าแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี 

 
8. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

การจัดจ้างและท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ล าดับที่ 1 เท่านั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องท า
สัญญาจ้างตามที่โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ก าหนด คือ ท าสัญญาจ้าง วันที่ 4 มกราคม 2564 และเร่ิม
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 

 
ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 

 
 

(นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 



 
กําหนดการรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 

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

รายละเอียด วัน/เวลา สถานท่ี 
ประกาศรับสมัคร 22 – 27 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา               

(ห้องธุรการ) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 28 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา 
การประเมิน 
1. ความรู้เร่ืองการศึกษา 
    - หลักการสอน 
    - หลักสูตร 
    - นโยบายและความเคลื่อนไหวทางการศึกษา 
2. ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง 
3. ความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
 
 

29 ธันวาคม 2563 

โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา               
(ห้องโสตฯ 1) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 29 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา                
ท าสัญญาจ้าง 4 มกราคม 2564 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา               

(ห้องธุรการ) 
ปฏิบัติหน้าที่ 4 มกราคม 2564 โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยา                

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่  เบอร์โทรศัพท์ 035 – 557115  หรือ  065 - 9704357  (เจ้าหน้าที่ธุรการ) 
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