
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองหลังสวน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครอัูตราจ้าง  

********************* 
ด้วยโรงเรียนเมืองหลังสวน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จ านวน 3 อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจ
ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้าง
ชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2560 และ
ได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120 /2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  จ านวน  2 อัตรา  
         อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน 
   1.2  ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  วิชาเอก เคมี  จ านวน  1  อัตรา 
         อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิต
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
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   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ และสาขา เคมี 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      ๓.๓  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  และวิชาเอกเคมี  
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 ๕.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ โรงเรียน                   
เมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ 1  เมษายน 2562 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

       ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง  
       จ านวน  ๑  ฉบับ 

       ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

6.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.6  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

       ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)  

       จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอ ก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว 
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนเมืองหลังสวน จะไม่พิจารณาจ้าง และ
จะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
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 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่ ๒9 
เมษายน 2562 ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเมืองหลังสวน จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันที่ 30 เมษายน ๒๕62 
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที่ 30 เมษายน ๒๕62 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 

- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๗๐ 

๓๐ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๕๐ 

 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐            
โดยโรงเรียนเมืองหลังสวน จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ 
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 
  9.2  ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก
ครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเมืองหลังสวน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม           
ในวันที่ 3 พฤษภาคม ๒๕62  ณ โรงเรียนเมืองหลังสวน  และเว็ปไซต์ของโรงเรียนเมืองหลังสวน  โดยเรียงล าดับ
จากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑1.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑1.๑ โรงเรียนเมืองหลังสวน จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤษภาคม 
๒๕62 โดยก าหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  16 พฤษภาคม ๒๕62  ถึงวันที่ 30 กันยายน ๒๕62 โดย
ใช้ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนเมืองหลังสวน เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือ
จัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้ง
ต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
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  ๑1.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

         อนึ่ง  ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครอัูตราจ้าง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มีข้อ
ผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หาก
ผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   
  ประกาศ  ณ  วันที่   27  มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕62 

     
 
       

 
                                                              (นายประพัศสร  ซุ่นสุวรรณ์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองหลังสวน 


