
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกสังคมศึกษา 

********************* 
ด้วยโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร  มีความ

ประสงค์ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ทำหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา 
ด้วยเงินอุดหนุนของโรงเรียน  

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๘๗๖                  
ลงวันท่ี ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี  ๒๙/๒๕๔๖ ส่ัง ณ วันท่ี               
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราช่ัวคราว ทำหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกสังคม ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ทำหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกสังคม จำนวน  ๑ อัตรา                    
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท/เดือน  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 2๕-๓๕ ปี 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศึกษา 
  2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
  3. ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
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 ๓.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ๔.๑  ทำหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา  
  ๔.๒  งานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
 ๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เว้นวันหยุดราชการ 
 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องประชุมผู้ไทย โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 
        
 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

๕.1  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 

๕.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)พร้อมฉบับจริงจำนวน ๑ ฉบับ 
๕.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  1  ฉบับ 

  ๕.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน  1  ฉบับ 
  ๕.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ  
  ๕.6  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  ท้ังนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
๖.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีกำหนด 
  ๖.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และกำหนด วัน 
เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 
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๘.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. 256๕ 
       09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

- สอบภาคความรู้ (ข้อเขียน) 
- สอบสัมภาษณ์  

๕๐ 
๑๐ 

 

 

คะแนนรวม ๖๐  
 

**  ถ้ามีคนมาสมัคร คนเดียวจะใช้วิธีสัมภาษณ์อย่างเดียว  
๙.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๗ ธันวาคม  256๕  
เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 
 

๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.1  ผู้ท่ีจะถือเป็นผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์
รวมสูงสุด ลงมาตามลำดับ ในกรณีท่ีคะแนนรวมเท่ากันทุกภาค ให้ดูคะแนนข้อเขียน ถ้าคะแนนข้อเขียนเท่ากัน       
ให้จับสลาก   
 ๑๑. ประกาศผล  
  โรงเรียนคำชะอีพิทยาคมจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕         
เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยปิดประกาศท่ีโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม  
 1๒.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลำดับ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ให้ถือ
ตามประกาศบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนเป็นผู้มีสิทธ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง ให้มาทำสัญญาจ้าง
ในวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 
 ๑๓. เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๓.๑ ไม่ผูกพันการบันจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 
  ๑๓.๒ ไม่เพิ่มขั้นอัตราจ้าง  
  ๑๓.๓ จ้างระหว่างเดือน มกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
        
             ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  256๕  

           
 
 
 

                                                                  (นายปานไทย  ภูล้นแก้ว) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีพิทยาคม 


