
 
 
 

 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนครนพิทยาคม 
เร่ือง  ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
----------------------------------------------------- 

 

ด้วยโรงเรียนครนพิทยาคม  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีความประสงค์ 
ท่ีจะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
ครนพิทยาคม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ต้ังแต่วันท่ี  ๖ กุมภาพันธ์  
๒๕๖๒ – ๑๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ไปแล้วนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้มาสมัคร ทางโรงเรียนครนพิทยาคม จึงได้ขยายเวลารับ
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

      ๑. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
    ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติงานหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  รับเงินเดือน 

อัตราเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท  จ านวน  ๑  อัตรา  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม 
      ๒. ขอบข่าย  ภารกิจ และหน้าที่ในต าแหนง่ที่รับสมัครคัดเลือก 

    ๒.๑  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ท่ีหลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                   ๒.๒  ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ โดยการจัดอบรมส่ังสอน และจัด
กิจกรรมผู้เรียน  
                        ๒.๓  ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                        ๒.๔  งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

     ๓. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก 
               ๓.๑  คุณสมบัติท่ัวไปมีดังต่อไปนี ้

๑) มีสัญชาติไทย 
                    ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
                         ๓)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
                         ๔)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีใน
พรรคการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๕)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
                      ๖)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 



- ๒ - 
 

    ๗) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ. ๒๕๔๙ 

                         ๘)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 
                   ๙)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
                        ๑๐)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอืน่ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
                         ๑๑)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 
                         ๑๒)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ  

   ๑๓)  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
    ๓.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

   ๓.๒.๑ เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
   ๓.๒.๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน 
  ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนครน
พิทยาคม  ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒ เมษายน ๒๕๖๒  – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  ไม่เว้น
วันหยุดราชการ โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบใบสมัคร
ท่ีรับรองส าเนาถูกต้องแล้วทุกฉบับ 
  ๕. เอกสารหลักฐานที่ใช้สมัคร 
   ๕.๑ ใบสมัคร 
   ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด  ๒.๕ ซม x ๓.๕ ซม หรือ 
๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) 
   ๕.๓ ส าเนาคุณวุฒิการศึกษา  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าฉบับจริง
มาแสดงด้วย) 
   ๕.๔ ส าเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript)  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าฉบับจริงมาแสดง
ด้วย) 
   ๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้สมัครสอบ  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 
   ๕.๖ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ (ให้น าบัตรจริงมาแสดงด้วย) 
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๕.๗ ใบรับรองแพทย์  ออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการ  ออกไว้ไม่เกิน ๓๐ วัน  และ 
ต้องแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๕.๘ ส าเนาเอกสารหลักฐานอื่นๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)    ใบส าคัญเปล่ียน 
ช่ือ - สกุล (ถ้ามี)  (ให้น าฉบับจริงมาแสดงด้วย) 

๖. เง่ือนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี 

คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัครให้ชัดเจน พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร เข้ารับการคัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้
ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้สมัครรายนั้น โดยจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้
ท้ังส้ิน 
  ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
   โรงเรียนครนพิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันท่ี  ๒  
พฤษภาคม ๒๕๖๒   ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  

๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก   
         โรงเรียนครนพิทยาคม จะด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ใน

วันท่ี  ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒    ต้ังแต่เวลา ๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม ดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๒      
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. 

ภาค  ก  สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
     - ความรอบรู้ 
     - ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ต าแหน่ง 
๒.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

๑๐๐ 

เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป ภาค  ข  สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ 
 

  ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
   ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนแต่ละภาครวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียง
ตามล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนมากไปหาน้อย ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการ
สอบภาค ก มากกว่า ได้ล าดับท่ีดีกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีก   ให้ผู้ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้
อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า                
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  ๑๐. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ในวันท่ี  ๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนครน 
พิทยาคม โดยจะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกไว้ ๒ ปี  นับต้ังแต่วันประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกและผู้ผ่านการ 

คัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
๑๐.๑ ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 

   ๑๐.๓ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   ๑๐.๔ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกส้ินสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
   ๑๐.๕ มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันนี้ในครั้งใหม่ 
  ๑๑. การจ้างและเง่ือนไขในการจ้าง 
   ๑๑.๑ โรงเรียนครนพิทยาคม  จะด าเนินการจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกตามล าดับท่ีประกาศ
รายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ  โดยใช้ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ มาท าสัญญาจ้างในครั้งแรก จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้อง
ทราบประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก  ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 
โดยทางจดหมายลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้ในใบสมัคร 
   ๑๑.๒ หากตรวจพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศ
รับสมัคร จะไม่พิจารณาด าเนินการจ้างหรือถูกยกเลิกสัญญาจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
   ๑๑.๓ ระยะเวลาการจัดจ้างต้ังแต่วันท่ีลงนามในสัญญาจ้าง และผู้ว่าจ้างจะแบ่งจ่ายเป็นราย
เดือนในอัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ โรงเรียนครนพิทยาคม  
   ๑๑.๔ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ไปรายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนครนพิทยา
คม หรือไม่ไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนครนพิทยาคม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะ
เรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ 
   ๑๑.๕ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ปีการศึกษาละ ๒ ครั้ง ดังนี ้
    ๑๑.๕.๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
เดือนกันยายน และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อไป 
    ๑๑.๕.๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  จะประเมินผลการปฏิบัติงานภายใน
เดือนมีนาคม  และเมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจัดท าสัญญาจ้างต่อไป 

  อนึ่งอัตราจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างช่ัวคราวราย
เดือน จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสภาพเป็นลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 
หากมีผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ จะต้องด าเนินการสมัครและสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 

 
 



- ๕ - 

ข้อมูลการติดต่อ 
โรงเรียนครนพิทยาคม ๙๗  หมู่ ๔ ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร  ๘๖๑๓๐  หมายเลข 

โทรศัพท์   ๐๗๗-๕๕๗๑๕๓ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       (นายพิเชษฐ์  ทับทอง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 


