
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนค าม่วง 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาจีน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนค าม่วง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ มีความประสงค์จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นครูอัตราชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจนี ดังนี้ 

๑.  ต าแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน จ านวน  ๑ อัตรา  
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง 

   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาภาษาจีน 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
      ๓.๓  ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

  



 
 

-  ๒  - 

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน  
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๖  เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ติดต่อขอรับ
ใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้นล่าง อาคาร ๑ โรงเรียนค าม่วง เวลา ๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐ น. หรือติดต่อ คุณครูนตชา  จันทะหงษ์  โทร. ๐๘๔๔๒๘๒๔๒๒  

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์         
ในระหว่างวันที่ ๑๖  เมษายน ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน 
เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนค าม่วง จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด  
ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนค าม่วง โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนค าม่วง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒  
ณ โรงเรียนค าม่วง และเว็ปไซต์ของโรงเรียนค าม่วง โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนค าม่วง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๒๔ 
 
 
 
 



-  ๓  - 
 

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๑.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒   ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนค าม่วง เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้น
บัญชีไว้ 
  ๑๑.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน 
จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     
 
       

 
                                                              (นางจารุวรรณ  รัตนมาลี) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนค าม่วง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราท าหน้าที่ครูผู้สอน    เลขที่........./.......... 
โรงเรียนค าม่วง   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๔ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............................................... ............................ 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ............................ ........ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ................................... .......................... 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน  
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด................ .................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน ..............................  
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
  หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ........................................................... . 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.. ................. 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................  
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...................................................................................................... ................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ......................................................... .................................................................. 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน  โรงเรียนค าม่วง  อ าเภอค าม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                    ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


