
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน 
------------------- 

 ด้วยโรงเรียนสาครพิทยาคม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา นั้น  

 อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  
24  กรกฎาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
 ตำแหน่ง ลูกจ้างชัว่คราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวชิาภาษาจีน  จำนวน 1 อัตรา 

2. อัตราค่าจ้างและระยะเวลาการจ้าง 
 1) อัตราค่าจ้างเดือนละ  10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 2) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

3. คุณสมบัตทิั่วไป  
 1) มีสัญชาติไทย 

๒) มีอายุไม่ตำ่กว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ 
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือตามกฎหมายอื่น 

6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
9) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
10) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  
11) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
12) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  
13) มีความประพฤติเรียบร้อย  
14) สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ 
15) ต้องอุทิศเวลาแก่ทางราชการได้อย่างเต็มที่ 
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4. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

1) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาจีน หรือ วุฒิ/สาขา/วิชาเอกที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง  
 2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 

5. ขอบขา่ยท่ีจะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
 1) ทำหน้าที่ครูผู้สอนในสาขาวิชาที่สมัคร 

2) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

6. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
สมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสาครพิทยาคม อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  
หรือช่องทางออนไลน์ https://forms.gle/B6ZgJG2ZkY9HN8mX8 
ตั้งแต่วันที่  21 - 28 เมษายน 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น.- 16.30 น. โดยไม่เว้นวนัหยุดราชการ 

7. เอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นด้วยตนเองในวันสมัคร 
1) สำเนาคุณวุฒิ (พร้อมฉบับจริง)       จำนวน  ๑  ฉบับ 
2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (พร้อมฉบับจริง)  จำนวน  ๑  ฉบับ 

 3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู 
ตามทีคุ่รุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  ๑  ฉบับ 

4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง)    จำนวน  ๑  ฉบับ 
5) สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง)     จำนวน  ๑  ฉบับ 
6) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จำนวน  ๑  รูป  
๗) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม 

ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549        จำนวน  1  ฉบับ 
8) เอกสารอ่ืนๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส (พร้อมฉบับจริง ถ้ามี)  

จำนวน  ๑  ฉบับ 
 *ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

8. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่ 29 เมษายน 2565   

ทางเพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม และเว็ปไซต์โรงเรียนสาครพิทยาคม 
www.sakorn.ac.th 

9. วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนสาครพิทยาคม จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน (ภาค ก) ทดสอบภาคปฏิบัติ 

การสอน และสอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม         
อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท  ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565  เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป  
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เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
2 พฤษภาคม 2565   
เวลา ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
20 
30 

ภาค ข  
- ทดสอบภาคปฏิบัติ (การสอน) 
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 

 
30 
2๐ 

10. เกณฑ์การตัดสิน  
ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จะต้องได้คะแนนรวมทุกภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ

60 โดยเรียงจากผู้สอบได้คะแนนรวมทุกภาค จากผู้ได้คะแนนมากไปหาน้อย กรณีท่ีได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า กรณีที่คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนภาค ก มากกว่า
อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก เท่ากัน ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการ 

๑1. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้และการประกาศผลการสอบคัดเลือก 
1) บัญชีผู้สอบคัดเลือกให้ใช้ได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันขึ้นบัญชี  
2) ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ณ โรงเรียนสาครพิทยาคม,              

เพจ facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสาครพิทยาคม และเว็ปไซต์โรงเรียนสาครพิทยาคม www.sakorn.ac.th 
3) ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี 

ใดๆ  

๑2. การรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน  
 ให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕65 ตั้งแต่เวลา 
08.30 น. 

13. การทำสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ้าง 
1) ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ในประกาศขึ้นบัญชีฯ เพ่ือทำสัญญาจ้าง 
2) ผู ้ผ ่านการสอบคัดเลือก ได้ตรวจสอบและร ับรองตนเองว่าเป็นผู ้ท ี ่ม ีค ุณสมบัติทั ่วไป และ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ครบถ้วนตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ที่มี
คุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ แม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกไปแล้ว หรือได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ไปแล้วก็ตาม โรงเรียนสาครพิทยาคม จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ และพิจารณาให้ยกเลิกในกรณีที่ได้จ้างไปแล้ว  

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565           

 
 

                                                                ( นางสาวพรประภา  พัฒนพงษ์ ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนสาครพิทยาคม 
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาจีน  

ตามประกาศโรงเรียนสาครพิทยาคม  ลงวันที่  21  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2565           
................................................................................ 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

1 ประกาศรับสมัคร 21 เมษายน  2565            

2 รับสมัคร 21 - 28 เมษายน  2565           08.30 น.- 16.30 น. 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 29 เมษายน  2565            

4 

สอบคัดเลือก 
ภาค ก 
- ความรู้ ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 
ภาค ข  
- ทดสอบภาคปฏิบัติ (การสอน) 
- สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่ง 

2 พฤษภาคม 2565           
เวลา 09.๓0 น. 

เป็นต้นไป 

5 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 3 พฤษภาคม 2565            

6 
รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่ม
ปฏิบัติงาน 

5 พฤษภาคม 2565            

 
*หมายเหตุ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ครูจุฑากาญจน์ 064-9649226 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนเลขที่........./.......... 

โรงเรียนสาครพิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ................................... .ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................. ............................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ............................................... ......จังหวัด.................................... 
๔.    เลขประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ...................... ................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................... 
       หมดอายุเมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ. .......................................................... 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล......................................  
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ......................................... .......... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.................................................................. ....................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................  
        ............................................................................................................................. ....................................... 
7.    ได้แนบหลกัฐานต่างๆ ซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร    รวม................ฉบับ คือ  

 1) สำเนาวุฒิการศึกษา/ปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิ    
 2) ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  
 3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู                   
 4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
 5) สำเนาทะเบียนบ้าน 
 6) รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)        
 7) ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ                              
 8) อ่ืนๆ ระบุ.......................................................                          
ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร และข้อความดังกล่าว

ข้างต้นนี้เป็นความจริงถูกต้องทุกประการ หากไม่เป็นความจริง ให้ถือว่าข้าพเจ้าไม่มีส่ิทธิเข้ารับคัดเลือกครั้งนี้  
และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ทั้งสิ้น 
 
                (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัครคัดเลือก 
           (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 

 



 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (.........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
  ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
..................................................................................... 

ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. 
 

 


