
ประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 
เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้วยเงินนอกงบประมาณ 

.................................... 
 ด้วยโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 20 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 
อัตรา ซึ่งจ้างจากเงินนอกงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่512/2559 ลงวันที ่28 กันยายน 2559 เรื่อง การ
มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือก  
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาเอก ภาษาจีน
1.2 จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณปี 2563  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกิน 45 ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือสติฟั่นเฟือนไม่สม

ประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการ

เมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา

เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรม

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน ลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
    2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(1) วุฒิปริญญาตรี ทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาจีน
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้โดยคุรุสภาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือหากได้รับการแต่งตั้ง
แล้วให้ดำเนินการพัฒนาตนเองภายใน 6 เดือน
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    3. การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
   3.1 วันเวลา และสถานที่ท่ีรับสมัคร  
         ผู้ทีม่ีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ 
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ระหว่างวันที่ 1 – 7 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 -15.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ 
   3.2 เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นในวันสมัคร  
        (1) ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก  
        (2) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รปู ถ่ายครั้งเดียวกัน  
            ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  
        (3) สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ  
        (4) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
        (5) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่รับการตรวจ 
            ร่างกายถึงวันรับสมัคร  
        (6) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ  
        (7) หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) อย่างละ 1 ฉบับ 
    3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร  
         ผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ 
ทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มี
คุณสมบัติตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สำหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใด ๆ จากโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร มิได้  
    3.4 การยื่นใบสมัคร  
         (1) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
             ครบถ้วน  
         (2) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
 
 
4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก 
    โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 8 ตุลาคม 2562  เวลา 
08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 098-3351190  
5. วิธีการสอบคัดเลือก 
    5.1 วธิีการสอบคัดเลือก ใช้วิธีสอบปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ 
    5.2 วันเวลาสถานที่สอบ วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
9 ตุลาคม 2562 
09.00 – 11.00 
11.00 – 12.00 

 
- สอบปฏิบัติการสอน 
- การประเมินประสบการณ์ สัมภาษณ ์

 
100 
50 
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รวมคะแนน 150  
6. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย การ
ตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 
7. การประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ตำบลจอมศรี อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือกได้ตามลำดับรายชื่อผู้คัดเลือกได้เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในวันที่ 
10 ตุลาคม 2562 ณ  โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 และจะขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่ถ้ามีการประกาศรับ
สมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกครั้งใหม่ บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก  
8. เงื่อนไขการจ้าง 
    8.1 อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท และเงินประกันสังคมร้อยละ 5 จะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่  
        1 พฤศจิกายน 2562 – 31 มีนาคม 2563 
    8.2 อัตราจ้างครูตามโครงการนี้ ถือเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว จะไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ หรือข้าราชการ 

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง 
 การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้างวันที่ 11 ตุลาคม 2562  ณ 
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

         ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 
 
 

            (นายศิริวัฒน์  มงคล) 
                              ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 

 
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ด้วยเงินนอกงบประมาณ 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 
 

ที ่ กิจกรรม วันดำเนินการ สถานที่ดำเนินการ 
1 ประกาศรับสมัคร 30 กันยายน 2562  

 
โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 

2 ดำเนินการรับสมัคร 1–7 ตุลาคม 2562 
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 8 ตุลาคม 2562 
4 ดำเนินการสอบคัดเลือก 9 ตุลาคม 2562 
5 ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 10 ตุลาคม 2562 
6 จัดทำสัญญาจ้าง 11 ตุลาคม 2562 
 

 




