
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนมัญจาศึกษา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนมัญจาศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีความ

ประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว3034 ลงวันท่ี18  มีนาคม 2547 และค าส่ัง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม  2546 เรื่องมอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว   
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนี้ 

 
1.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 

   1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ท าหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  
อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท/เดือน   
 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1  มีสัญชาติไทย 
  2.2  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
  2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 2.5  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา ออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 2.6  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
  2.7  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ  
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
   2.8  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี
พรรคในการเมือง 



 
 
 

   2.9  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
   2.10  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
   2.11  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
  3.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏบิัติงานเก่ียวกับ 

 3.1  วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 3.2  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.3  จัดการอบรมส่ังสอน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
 3.4  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.5  ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
  4.  การรับสมัคร 
    4.1  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี 17  พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 18  พฤศจิกายน 2563  
       4.2  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี  
จังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันท่ี 23  พฤศจิกายน 2563 ถึงวันท่ี 27  พฤศจิกายน 2563  ติดต่อขอรับใบ
สมัครได้ท่ี ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ  ช้ัน 1 อาคาร 4 โรงเรียนมัญจาศึกษา เวลา 09.00 – 
16.00 น. 
 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 5.1  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ         

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้าย
ประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน 1  ฉบับ 

 5.2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ  
 5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  1  ฉบับ 

  5.4  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายออกให้  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  1  ฉบับ 

 5.5  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตาม กฎ 
ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ. 2549  จ านวน  1  ฉบับ 

 



 5.6  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 เดือน 
จ านวน  3  รูป 

 5.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล  (พร้อมฉบับ
จริง)  จ านวน  1  ฉบับ 
  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับคืน         
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนมัญจาศึกษา จะไม่พิจารณา
จ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด  
วัน เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี 
จังหวัดขอนแก่น 
 7.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนมัญจาศึกษา จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ
และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563  
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563
เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 50 

 
 8.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60   
โดยโรงเรียนมัญจาศึกษา จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ 
โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
 
 9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนมัญจาศึกษา  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตาม           
ข้อ 6 ภายในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา  โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้
คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 
 



 
  10. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนมัญจาศึกษา อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
 
 11.  การจัดท าสัญญาจ้าง 

 11.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2563 เวลา  09.00 
– 10.30 น.  ณ  ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนมญัจาศึกษา จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  โดยก าหนดระยะเวลา
การจ้าง ต้ังแต่วันท่ี  1  ธันวาคม  2563 ถึงวันท่ี 16 เมษายน 2564 (4 เดือน  16 วัน)  โดยใช้ประกาศรายช่ือ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนมัญจาศึกษา เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าท่ี
ของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียก
ตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้ 
  11.2 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 
          

ประกาศ  ณ  วันท่ี   17  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2563 
     
 
       

                                                                    (นางพัชรา  สิงห์หลง)  
              รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  รักษาการในต าแหน่ง 
                                                              ผู้อ านวยการโรงเรียนมญัจาศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนมัญจาศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
-------------------------------------------------- 

 
วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2563 – 18 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2563 – 27 พฤศจิกายน 2563 รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.00 น.) 

วันท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ โรงเรียนมัญจาศึกษา 

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ด าเนินการสอบคัดเลือก 
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 รายงานตัว ท าสัญญา เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 

หมายเหตุ   ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ 043-289167 / 063-9695542 

 


