
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

********************* 
ด้วย โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง   
ครูอัตราจ้าง ทำหน้าท่ีครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำส่ัง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

 

 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา 
      - อัตราค่าจ้างเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 

       - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๑  อัตรา 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 

          ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  
ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้ังแต่วันท่ี  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   
เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
 
 



 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
     ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

     ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถา้มี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
      ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
      ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์      

ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
              ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  โรงเรียนเมอืงราดวิทยาคม   ตำบลนาซำ  อำเภอหล่มเก่า  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

         ๗.  วิธีการคัดเลือก 
     การสอบข้อเขียน  สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์    

 

         ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
     โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม จะดำเนินการสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
ในวันท่ี  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม   

ตามกำหนดการสอบดังต่อไปนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔    

๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 
๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

          สอบข้อเขียน 
๑.  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
๒. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะตำแหน่ง                                                                                                                          
๓.   ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

 
๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 
 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ทดสอบการสอน (ใช้เวลา ๕๐ นาที) 
สอบสัมภาษณ์ 

๕๐ 
๕๐ 

แผนการสอน ๑ แผน 



 
         ๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
     ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน       
จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยุ่ในลำดับท่ีดีกว่า  หากคะแนนยังเท่ากันจะจัดลำดับ
ผู้ท่ีมีคะแนนสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน  จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) 
โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
    ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   

         ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
          -  วันท่ี  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง   ระยะเวลาในการจ้างต้ังแต่
วันท่ี  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี  ๓๑  มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นหนังสือ   เรียกตัว
ผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้มารายงานตัว ตามวัน เวลา
ท่ีกำหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือการคัดเลือก
เป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุ          
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
      ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปี งบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า      
เป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน  

 

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้  
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๕  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                 
 
 

                                                               (นายไพโรจน์  ทองเพ็ง) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 
 



 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม  ลงวันท่ี  ๒๕  ตุลาคม ๒๕๖๔ 
.......................................................... 

 
 ๒๕  ตุลาคม  ๒๕๖๔  ประกาศรับสมัคร 
 ๒๕ ตุลาคม  – ๒  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
 ๓   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
 ๔   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
 ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  ประกาศผลการคัดเลือก 
 ๘   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  รายงานตัว ทำสัญญาจ้าง  
 ๙   พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เริ่มปฏิบัติงาน 
   

........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


