
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่  ครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา จึงขออาศัยอ านาจตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติลูกจ้าง
ชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 
1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องการมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

 

1. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
     1.1 เอกภาษาไทย จ านวน  1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท   

  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

2.9 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

2.10 ไม่เปน็พระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ 

ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย 
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         3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย  
  3.2  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
  3.3  ต้องมคีุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

 4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  4.1  ท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาภาษาไทย 
  4.2  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

 5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนหงษ์เจริญ
วิทยาคม  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร ตั้งแต ่ วันที่  20 – 24  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00 – 16.00 น.  

 6.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
6.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

         การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
6.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
6.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

  6.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
  6.5  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  6.6  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ.  
                           ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  
  6.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 

 7.  การยื่นใบสมัคร 
7.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ 
     ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

  7.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 8.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่  25 สิงหาคม  
2562  ที่  facebook  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม  หรือทางเว็บไซต์  www.hjw.ac.th  หรือที่ห้อง
ธุรการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 

9.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
        09.00 – 12.00  น.  
 

13.00 เป็นต้นไป 

 
- สอบข้อเขียน  
(ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก) 
- สอบสัมภาษณ์  
ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 
70 
 

30 

 

คะแนนรวม 100  
 
 
 

http://www.hjw.ac.th/
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10.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร จะด าเนินการสอบข้อเขียน และสอบ
สัมภาษณ์  ในวันจันทร์ที ่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนหงษ์
เจริญวิทยาคม  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร 

 

11.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  11.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  11.2  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  11.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา  ในวันอังคารที่  27 สิงหาคม  2562  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการ
สอบคัดเลือก   
  11.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่  2 กันยายน 
2562 เวลา  08.30 น. ณ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  อ าเภอท่าแซะ  จังหวัดชุมพร  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป 

 12.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง     
  12.1  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  12.2  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  12.3  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  12.4  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

    12. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
        

       ประกาศ  ณ  วันที่  15  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
           
 
 

                                                       (นางพรพนา   แดงสกล) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 
 
 

 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย 
ตามประกาศโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม  ลงวันที่  15 สิงหาคม  2562 

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

15 - 19  สิงหาคม  2562   -  ประกาศรบัสมัคร   
20 - 24  สิงหาคม  2562   -  รับสมัครสอบคัดเลือก (เวลา 08.00 – 16.00 น.) 
25  สิงหาคม  2562   -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
26  สิงหาคม  2562   -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์   
27  สิงหาคม  2562          -  ประกาศผลการคัดเลือก 
 2  กันยายน  2562   -  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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


