
       
 

 
 

   
  ประกาศโรงเรียนสตึก 

เร่ือง รับสมคัรบุคคลเพ่ือคดัเลือกลกูจา้งชัว่คราวรายเดือน  
-------------------------------------------------  

                  ดว้ยโรงเรียนสตึก อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต ๓๒   
ประสงคจ์ะรับสมคัรบุคคลเพ่ือคดัเลือกลกูจา้งชัว่คราวเดือน ต าแหน่งครูผูส้อน จ านวน ๓ ต าแหน่ง ดงันั้น 
อาศยัอ  านาจตามค าสัง่ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ สัง่ ณ วนัท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๔๖  เร่ือง  มอบอ านาจปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกบัลกูจา้งชัว่คราว และเกณฑแ์ละวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลกูจา้งชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ
รับสมคัรบุคคลเพ่ือคดัเลือกลกูจา้งชัว่คราว รายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 ๑. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลอืกเพือ่จ้ำงเป็นครูอตัรำจ้ำง จ ำนวน ๓ อัตรำ  
      อตัราค่าจา้งเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนับาทถว้น)  
  -  สาขาวิชาเอกภาษาญ่ีปุ่น จ านวน ๑  อตัรา 
  -  สาขาวิชาเอกภาษาเกาหลี จ านวน ๑  อตัรา 
  -  สาขาวิชาเอกภาษาจีน  จ านวน ๑ อตัรา 
  -  ระยะเวลาในการจา้ง  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กนัยายน  ๒๕๖๒   

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลอืก  
๒.๑ เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม     
 (๑) มีสญัชาติไทย  
(๒) อายไุม่ต ่ากวา่ ๑๘ ปี  
(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
(๔) ไม่เป็นผูมี้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน

ไม่สมประกอบและไม่เป็นผูบ้กพร่องไร้ศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม  
(๕) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีในพรรค

การเมือง  



 

 

(๖) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะการกระท าความผิด
ทางอาญาเวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู ้
บกพร่องในศีลธรรมอนัดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสงัคม  

(๗) ไม่เป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรือลกูจา้งของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

(๘) ไม่เป็นขา้ราชการหรือลกูจา้งของส่วนราชการ พนกังานหรือลกูจา้งของหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนกังาน หรือลกูจา้งของส่วนราชการส่วนทอ้งถ่ิน  

(๙) ไม่เป็นภิกษุ หรือสามเณร นกัพรต นกับวช   

๒.๒ คุณสมบติัเฉพาะต าแหน่ง  
(๑) มีวฒิุปริญญาตรีทางการศึกษาสาขาวิชาเอกตามวิชาสอน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด

หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา    

(๒)  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบติัเฉพาะสาหรับต าแหน่งน้ี ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกท่ีเปิดรับสมคัร คุณวฒิุ วิชาเอกท่ีน ามา
ประกอบการสมคัรจะจดัอยูใ่นกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชาเอกใด ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๗ ลงวนัท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ หนงัสือ
ส านกังานก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๔ ลงวนัท่ี ๑๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ และตามหนงัสือส านกังาน ก.ค.ศ.
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๕ ลงวนัท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

๓. กำรรับสมัคร  
๓.๑ วนัเวลาและสถานท่ีรับสมคัร  
ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรใหข้อและยืน่ใบสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้ส านกังานบริหารงานบุคคลโรงเรียนสตึก 

อ าเภอสตึก จงัหวดับุรีรัมย ์ในระหวา่งวนัท่ี ๑๗ – ๒๖  เมษายน ๒๕๖๒  (ในวนัและเวลาราชการ)  
๓.๒ หลกัฐานท่ีตอ้งยืน่พร้อมใบสมคัร  

(๑) รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด า ขนาด ๑.๕ x ๒ น้ิว โดยถ่ายไม่
เกิน ๖ เดือน (นบัถึงวนัท่ีเปิดรับสมคัรวนัสุดทา้ย) และถ่ายคร้ังเดียวกนั จ านวน ๑ รูป  

 (๒) ปริญญาบตัร หรือหนงัสือรับรองคุณวฒิุ และระเบียบการแสดงผลการเรียน 
(Transcript) ท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วฒิุการศึกษาตรงกบัต าแหน่งท่ีสมคัร ฉบบัจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย      
จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั

(๓) บตัรประจ าตวัประชาชน ฉบบัจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ฉบบั  
(๔) ทะเบียนบา้น ฉบบัจริงพร้อมส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ฉบบั  



 

 

(๕) หนงัสือรับรองประสบการณ์สอน จ านวน ๑ ฉบบั (ถา้มี)  
(๖) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน ๓๐ วนั ซ่ึงแสดงวา่ไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ.        

วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  
(๗) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธ์ิ ตามพระราชบญัญติัสภาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบบัจริงพร้อมส าเนาถ่าย จ านวน ๑ ฉบบั  
(๘) หลกัฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส ใบเปล่ียนช่ือตวั – ช่ือสกลุ ฉบบัจริงพร้อม

ส าเนาภาพถ่าย จ านวนอยา่งละ ๑ ฉบบั  

๔. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำรับกำรคัดเลอืก  
โรงเรียนสตึก จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการสอบคดัเลือก ในวนัท่ี ๒๖ เมษายน  ๒๕๖๒      

ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์โรงเรียนสตึก และเวบ็ไซตโ์รงเรียนสตึก www.satuk.ac.th 
๕. ปะเมินควำมรู้ และสมรรถนะ  

โรงเรียนสตึก จะท าการประเมินความรู้ และสมรรถนะการท างานท่ีเหมาะสมตามต าแหน่ง 
ในวนัจนัทร์ ท่ี ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๒  ดงัน้ี 

๑. สอบความรู้เฉพาะวิชาเอก              จ  านวน ๑๐๐ คะแนน     เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
๒. ประเมินความเหมาะสมกบัต าแหน่ง     จ  านวน   ๕๐ คะแนน    เวลา  ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๖. กำรประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลอืก 
โรงเรียนสตึก จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก ในวนัท่ี ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๒                

ณ ป้ายประชาสมัพนัธ์โรงเรียนสตึก เวลา ๑๕.๓๐ น. และเวบ็ไซตโ์รงเรียนสตึก www.satuk.ac.th 

๗. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลอืก 
ผูผ้า่นการคดัเลือกจะตอ้งมารายงานตวัและท าสญัญาจา้ง พร้อมผูค้  ้าประกนั ในวนัพธุ ท่ี ๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอ้งบริหารงานบุคคล

    ประกาศ   ณ  วนัท่ี ๒๙   พ.ศ. มีนาคม  ๒๕๖๒  
 
 

      ลงช่ือ 
                     (นายโกศล  เสนาปักธงไชย) 

                                    ผูอ้  านวยการโรงเรียนสตึก 
                                                                                          


