
 

 

 

ประกาศโรงเรียนเมืองคง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นลูกจ�างชั่วคราว  ปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน  ป#การศึกษา  2558 

.................................................. 
  ด�วยโรงเรียนเมืองคง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต  31  จะรับสมัครบุคคล 
เพ่ือจัดจ�างเป�นลูกจ�างชั่วคราว  ในตําแหน5ง  ครูผู�ปฏิบัติการสอน  โดยทุกอัตราตําแหน5งจะได�รับเงินเดือนหรือค5าจ�างจาก
เงินรายได�สถานศึกษา  หรือเงินนอกงบประมาณอ่ืน  ของโรงเรียนตามท่ีสามารถจัดสรร  ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ท่ี  29/2546  เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ�าง
ชั่วคราว  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม  2546  และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี  53/2546        
เรื่อง  มอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ5างชั่วคราว  ลงวันท่ี  8  กรกฎาคม  2546  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป�นลูกจ�างชั่วคราว  โรงเรียนเมืองคง  โดยมีรายละเอียดดังต5อไปนี้ 

1. ช่ือตําแหน�ง  อัตราเงินเดือนค�าจ�าง  และจํานวนอัตราท่ีจัดจ�าง 
ตําแหน�ง   ครูปฏิบัติการสอน  อัตราเงินเดือน  ข้ัน  11,000  บาท  สําหรับวุฒิปริญญาตรี  แยกตามสาขา

วิชาเอกดังนี้ 
ลําดับท่ี สาขาวิชาเอก จํานวน 

1 สาขาวิชาเอกภาษาไทย 2 
2 สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (2) 

-ภาษาญ่ีปุFน 
2 
1 

3 สาขาวิชาวิทยาศาสตรG 
-วิชาเอกฟIสิกสG 
-วิชาเอกวิทยาศาสตรGท่ัวไป 

 
2 
1 

4 สาขาคณิตศาสตรG 2 
5 สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา 2 
6 สาขาวิชาศิลปะ 

-วิชาเอกดนตรีไทย 
-วิชาเอกทัศนศิลปJ 
-วิชาเอกนาฏศิลปJ 

 
1 
1 
1 

7 สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา 4 
8 สาขาวิชาเอกบรรณรักษG 1 
9 สาขาการงานอาชีพวิชาเอกคอมพิวเตอรG 2 
10 สาขาช5างอุตสาหกรรม 5 
11 สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม 1 

 

  2.  คุณสมบัติท่ัวไปของผู�มีสิทธิ์สมัคร 
 2.1  เป�นเพศหญิงหรือชาย  และมีสัญชาติไทย 
         /..2.2  มีอายุไม5ต่ํากว5า  .. 
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2.2  มีอายุไม5ต่ํากว5า  20  ป#บริบูรณG   
2.3  เป�นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยGทรงเป�นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห5งราชอาณาจักรไทยด�วยความบริสุทธิ์ใจ 
2.4  ไม5เป�นผู�ดํารงตําแหน5งข�าราชการการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีในพรรคการเมือง 

รวมท้ังสมาชิกสภาท�องถ่ิน  หรือผู�บริหารท�องถ่ิน 
 2.5  ไม5เป�นผู�มีกายทุพพลภาพจนไม5สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได�   ไร�ความสามารถหรือจิตฟNOนเฟPอน 

ไม5สมประกอบ หรือเป�นโรคตามท่ีประกาศกําหนด  ดังนี้ 
-  โรคเรื้อนในระยะติดต5อ หรือในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก5สังคม 

         -   วัณโรคในระยะอันตราย 
-  โรคเท�าช�างในระยะท่ีปรากฏอาการเป�นท่ีรังเกียจแก5สังคม 

         -  โรคติดยาเสพติดให�โทษ 
              -  โรคพิษสุราเรื้อรัง 

2.6  ไม5เป�นผู�บกพร5องในศีลธรรมอันดีจนเป�นท่ีรังเกียจของสังคม 
2.7  ไม5เป�นบุคคลล�มละลาย 
2.8  ไม5เป�นนักบวช 
2.9  ไม5เป�นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุก เพราะกระทําผิดทางอาญา 

เว�นแต5เป�นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.10 ไม5เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออกหรือไล5ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน5วยงานอ่ืน 

  2.11  ไม5เป�นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก  ปลดออก  หรือไล5ออกเพราะกระทําผิดวินัย 
  2.12  ไม5เป�นผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการหรือเข�าปฏิบัติงานในหน5วยงานของรัฐ 

3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู�มีสิทธิ์สมัคร 
 3.1  ครูปฏิบัติการสอน 

  3.1.1  เป�นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30  แห5งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.  2547  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ.  2551 
  3.1.2  เป�นผู�ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน5ง  ตามท่ีระบุไว� 
  3.1.3  เป�นผู�ท่ีได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง   
  3.1.4  เป�นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต 
ปฏิบัติการสอน  หรือได�รับการยกเว�นจากคุรุสภา 
  3.1.5  ไม5เป�นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักบวช 

              4.  วัน  เวลา  และสถานท่ีรับสมัคร 
  4.1  ผู�ประสงคGจะสมัครเข�าสรรหาและเลือกสรร  ให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด�วยตนเอง 
ท่ีโรงเรียนเมืองคง  หมู5ท่ี  11  ตําบลเมืองคง  อําเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา  ต้ังแต5วันท่ี  20 - 24  เมษายน  2558  
ระหว5างเวลา  08.00 - 16.30  น.  ทุกวัน   สอบถามรายละเอียดท่ีกลุ5มอํานวยการ  โทร.  044-459133 

  4.2   ผู�สมัครต�องกรอกใบสมัครด�วยลายมือของตนเอง  พร�อมส5งเอกสารหลักฐานให�ครบถ�วน 
ในวันสมัคร 
 5.  หลักฐานการรับสมัคร 
  5.1  สําเนาบัตรประชาชน       จํานวน  1  ฉบับ   
  5.2  สําเนาทะเบียนบ�าน         จํานวน  1  ฉบับ   
         /…5.3  สําเนาวุฒิการศึกษา    … 
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  5.3  สําเนาวุฒิการศึกษา         จํานวน  1  ฉบับ   
  5.4  สําเนาการรับรองการเคยผ5านงาน      จํานวน  1  ฉบับ  (ถ�ามี) 
  5.5  ใบรับรองแพทยG               จํานวน  1  ฉบับ 
  5.6  รูปถ5ายหน�าตรงไม5สวมหมวก  ไม5สวมแว5นดํา  ขนาด  1  นิ้ว  จํานวน  2  รูป  
                           ถ5ายครัง้เดียวกัน ไม5เกิน 6 เดือน 
  5.7  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู (เฉพาะตําแหน5งครูปฏิบัติการสอน) จํานวน  1  ฉบับ   

6.  เง่ือนไขการจ�างและสิทธิประโยชน<ของผู�ได�รับการบรรจุแต�งตั้ง 
  6.1 ในการจ�าง ไม5มีข�อผูกพันต5อเนื่องท่ีจะนําไปสู5การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป�น
ลูกจ�างประจํา พนักงานราชการ หรือข�าราชการแต5อย5างใด 
 6.2  ผู�ได�รับการเลือกสรรในการบรรจุแต5งต้ัง  เป�นลูกจ�างชั่วคราว  อาจได�รับการต5อสัญญาจ�าง 
กรณีโรงเรียน มีความจําเป�นต�องจัดจ�างลูกจ�างชั่วคราว  ตามอัตรา  และตําแหน5งท่ีขาดแคลนหรือไม5เพียงพอ  แต5ต�องผ5าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  คะแนนเฉลี่ยไม5ต่ํากว5าระดับดี  และได�รับจากความเห็นชอบคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรลูกชั่วคราว  ท่ีโรงเรียนเมืองคงแต5งต้ัง 

6.3   ในระหว5างการจ�าง  หากปรากฏว5าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด  หรือมีความประพฤติ 
ไม5เหมาะสม  ผู�มีอํานาจในการจ�าง อาจสั่งเลิกจ�าง  โดยไม5ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล5วงหน�า  

 7.  ระยะเวลาการจ�าง   

  ลูกจ�างชั่วคราวทุกตําแหน5ง  มีกําหนดระยะเวลาจ�างต้ังแต5  วันท่ี  1  พฤษภาคม  2558  ถึงวันท่ี  30  
เมษายน  2559 

 8.  ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�ารับการเลือกสรร 

  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�ารับการเลือกสรร  วันท่ี 27  เมษายน  พ.ศ.  2558  เวลา  11.00  น. 

9.  หลักเกณฑ<และวิธีการเลือกสรร 
  ดําเนินการเลือกสรรโดยการใช�วิธีการ  สอบข�อเขียน ,สอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณG 

10.  กําหนดวัน  เวลา  และตารางสอบ 
  ดําเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี   28  เมษายน  2558  ณ  โรงเรียนเมืองคง  อําเภอคง  จังหวัด
นครราชสีมา  ต้ังแต5เวลา  09.00  น.  เป�นต�นไป  จนกว5าจะแล�วเสร็จตามตารางสอบดังนี้ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
09.00 – 12.00 น. สอบความรู�ความสามารถข�อเขียนตามสาขาวิชาเอกท่ี

เก่ียวข�อง 
50  

13.00 น. เป�นต�นไป สอบสัมภาษณG ถ�ามีแฟVมผลงานให�นํามาด�วย 50  
รวม 100 

11.  เกณฑ<การตัดสิน 
  จะประกาศรายชื่อผู�ผ5านการเลือกสรรเรียงลําดับจากผู�ได�คะแนนสูงสุดเรียงลงมาตามลําดับ 
โดยผู�ผ5านการคัดเลือกจะต�องได�คะแนน ไม5ต่ํากว5าร�อยละ 60  กรณีคะแนนเท5ากันให�พิจารณาจากผู�ท่ีมีคะแนนความรู�
ความสามารถสูงกว5าเป�นผู�ท่ีอยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า  และหากคะแนนยังเท5ากันอีก  ให�ผู�ได�รับหมายเลขประจําตัวสอบก5อน 
         /...เป�นผู�ท่ีอยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า… 
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เป�นผู�ท่ีอยู5ในลําดับท่ีสูงกว5า 

 12.  การประกาศผลการเลือกสรร  
  โรงเรียนจะประกาศผลการเลือกสรร  ในวันท่ี  30  เมษายน  2558  ต้ังแต5เวลา  10.00  น.             
เป�นต�นไป  โดยเรียงลําดับจากคะแนนสูงไปหาตํ่า  (แยกตามอัตราตําแหน5งท่ีจัดจ�าง)  และให�ถือว5าประกาศเป�นการแจ�ง
ให�ผู�ได�รับการเลือกสรรทราบ  โดยไม5จําเป�นต�องจัดทําหนังสือแจ�งผู�ได�รับการเลือกสรรทราบโดยตรง 

13. การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการเลือกสรร 
13.1  ผู�ผ5านการเลือกสรร  จะได�รับการจ�างตามลําดับท่ีในบัญชีรายชื่อผู�ผ5านการเลือกสรร  (เท5าจํานวน

อัตราตําแหน5งท่ีจัดจ�าง) 
13.2  ผู�ผ5านการเลือกสรรตามข�อ  13.1  จะต�องไปทําสัญญาจ�างในวันท่ี  1  พฤษภาคม  2558  หาก

ล5วงเลยระยะเวลาดังกล5าวถือว5าสละสิทธิ์ 
ในกรณีท่ีมีผู�ได�รับการเลือกสรรมากกว5าจํานวนอัตราตําแหน5งท่ีโรงเรียนจัดจ�าง  และภายหลังมีอัตรา

ตําแหน5งว5างลง  โรงเรียนอาจพิจารณาจัดจ�างผู�ท่ีผ5านการเลือกสรรท่ีเหลืออยู5ดังกล5าวหรือจะดําเนินการเลือกสรรใหม5 
ก็ได� 

 ประกาศ   ณ  วันท่ี  8  เมษายน  พ.ศ.  2558 

 

                                                    
       (นายพิชิต  จันทรGชมภู) 

         ผู�อํานวยการโรงเรียนเมืองคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


