
 
 

ประกาศโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบคุคลเพ่ือเปนลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 

 

 

 ดวยโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีความ
ประสงครับสมัครบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง ทําหนาท่ีครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 1 อัตรา เพ่ือใหการคัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 
ดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเขาเปน
ลูกจางชั่วคราว ดังนี้ 
 1. ตําแหนงท่ีรับสมัคร 
  1.1  ลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูสอนวิชาสังคมศึกษา จํานวน 1 อัตรา อัตราคาจางเดือนละ 
9,000  บาท 
  1.2  ขอบขายงานปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
   1.2.1 ทําหนาท่ีครูผูสอนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   1.2.2 ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 
 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูมีคุณสมบัติดังนี้ 
  ๒.1 มีสัญชาติไทย 
  ๒.2 เปนผูมีวุฒิทางการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาท่ีรับสมัคร 
  ๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานท่ีใชในการประกอบวิชาชีพครู ตามท่ีคุรุ
สภาออกใหเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีสอน 
  2.4 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  2.5 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
  2.6 ไมเคยตองโทษทางคดีอาญา 
  2.7 ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 3. เอกสารและหลักฐานท่ีจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 
  3.1 ใบสมัครเขารับการคัดเลือก (ขอรับไดจากกลุมบริหารงานบุคคลโรงเรียนคีรีราษฎร
พัฒนาหรือจากเว็บไซต http://keereerat.ac.th) จํานวน 1 ฉบับ 
  3.2 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว จํานวน 1 
ฉบับ 
  3.3 สําเนาแสดงผลการเรียน(Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 
  3.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออก
ใหเพ่ือปฏิบัติการสอน จํานวน 1 ฉบับ 
  3.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ 
  3.6 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ 
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  3.7 ใบรับรองแพทย (โรงพยาบาลของรัฐ) ซ่ึงออกใหไมเกิน 6 เดือน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. 2547 จํานวน 1 ฉบับ 
  3.8 รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและแวนตา ขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน 
จํานวน 2 รูป 
  3.9 หลักฐานอ่ืน ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 1 ฉบับ 
 4. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ผูประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือก ยื่นใบสมัครพรอมเอกสารหลักฐานดวยตนเองระหวาง
วันท่ี 16 – 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ) ณ กลุมบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา 
 5. ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครท่ียื่น ภายในวันท่ี  22
มิถุนายน  2563  ณ  โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา และเว็บไซต http://keereerat.ac.th  
 6. วิธีดําเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนาจะดําเนินการสอบคัดเลือกโดย ทดสอบขอเขียนและการสอบ
สัมภาษณตามขอบขายภารกิจท่ีกําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันท่ี  24  มิถุนายน  2563 ตั้งแต
เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ อาคาร 2  โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา โดยกําหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

09.00-10.30 
ทดสอบความรูความสามารถในหนาท่ี  ความรูใน

วิชาเอกและความรอบรูท่ัวไป 
50 

13.00-16.30 สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 50 
 

      หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจมีความเปลี่ยนแปลง ข้ึนอยูกับจํานวนผูสมัครสอบ 
 7. การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนสอบรวมในการสอบ ไมนอยกวารอยละ 60 โดยโรงเรียน
คีรีราษฎรพัฒนา จะนําคะแนนจากการสอบคัดเลือกมาจัดเรียงลําดับคะแนนท่ีสูงกวาตามลําดับ หากมีคะแนน
ท่ีเทากันใหถือวาผูท่ีมีคะแนนทดสอบขอเขียน สูงกวาเปนผูท่ีไดลําดับสูงกวา 
 8. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ในวันท่ี  26  มิถุนายน  2563 
ณ โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา และเว็บไซต http://keereerat.ac.th โดยประกาศผลการสอบคัดเลือกเรียง
ตามลําดับคะแนนสอบ ในลําดับท่ี 1 ใหมารายงานตัว หากผูผานการคัดเลือกในลําดับท่ี 1 ไมมารายงานตัว
ตามท่ีกําหนด ทางโรงเรียนจะเรียกผูผานการคัดเลือกในลําดับตอไปใหมารายงานตัว 
 9. การจัดทําสัญญาจาง 
  9.1 ผูผานการคัดเลือกในลําดับท่ี 1 จะตองมารายงานตัวและทําสัญญาจางท่ีกลุมบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา ในวันท่ี 29  มิถุนายน  2563  เวลา 09.00 น. เปนตนไป(หากไมมา
รายงานตัวและทําสัญญาจางจะถือวาสละสิทธิ์) 
  9.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม
พิจารณาจัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
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  9.3 ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางการจางปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดหรือมีความประพฤติไมเหมาะสม ผูมีอํานาจในการจางอาจสั่งเลิกจาง โดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไขและไมมีสิทธิ์เรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
  9.4 บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก จะสิ้นสุดลงเม่ือครบ 60 วัน คือวันท่ี 30 สิงหาคม 2563 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
    

   ประกาศ ณ วันท่ี  9  มิถุนายน  2563 
 
       
        

 
 
      นายสมศักดิ์  คงแปน 
     (ผูอํานวยการโรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา) 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 

ลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูอัตราจาง วิชาสังคมศกึษา 

ตามประกาศโรงเรียนครีีราษฎรพัฒนา ลงวันที่ 9  มิถุนายน  2563 

 
 

ท่ี ข้ันตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป หมายเหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 12-15 มิถุนายน 2563  

2 รับสมัคร 16-19 มิถุนายน 2563 ในวันและเวลาราชการ 

3 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 22 มิถุนายน 2563  

4 สอบคัดเลือก (สอบขอเขียน,สอบสัมภาษณ)  24 มิถุนายน 2563  

5 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 26 มิถุนายน 2563  

6 รายงานตัวและทําสัญญาจาง 29 มิถุนายน 2563  

 



ใบสมัครคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 

ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

โรงเรียนคีรีราษฎรพัฒนา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 
 

 

1. ชื่อ-ชื่อสกุล (นาง/นาง/นางสาว)................................................................................................................... 

เชื้อชาติ ......................................... สัญชาติ ......................................... ศาสนา ............................................ 

2. เกิดวันท่ี...............เดือน.................................พ.ศ. ....................อายุ.............ป...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 

3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก.....................................................................  

จากสถานศึกษา .............................................................เม่ือวันท่ี...........เดือน.............................พ.ศ. ............... 

4. ความรูความสามารถพิเศษ.................................................................................................... ......................... 

5. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี...................................................ออกให ณ อําเภอ/เขต...................................

จังหวัด.................................................................................................................................................................. 

6. ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี..................ตําบล.............................อําเภอ..............................

จังหวัด...................................................... รหัสไปรษณีย......................................โทร ...................................... 

7. สถานภาพ � โสด � สมรส � หมาย � หยา 

8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................. 

9. ชือ่บิดา.........................................................................ชือ่มารดา............................................................. 
10. ไดแนบหลักฐานตางๆ ซ่ึงไดลงชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวดังนี ้
  สําเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 

  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู     ใบรับรองแพทย 

  สําเนาบัตรประชาชน      รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว 

  สําเนาทะเบียนบาน      อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 
 

 ขาพเจาขอรับรองวา ขอความท่ีแจงไวในใบสมัครนี้ ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเขารับ

คัดเลือกแลวถูกตองและเปนความจริงทุกประการ หากขอความไมเปนความจริงขาพเจาจะไมเรียกสิทธิใด ๆ 

ท้ังสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 

 (..........................................................) 

 วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ. ............... 
 

บันทึกของเจาหนาท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผูสมคัรไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไดถูกตองครบถวนแลว

ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีรับสมัคร 

(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ไดตรวจสอบคณุสมบัติของผูสมัครแลวเห็นวา 

�มีคณุสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 

�ขาดคณุสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 

ลงช่ือ...............................................เจาหนาท่ีตรวจสอบ 

(..........................................................) 

วันท่ี............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 



 


