
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพิชัย 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย 

............................................................................ 
ด้วยโรงเรียนพิชัย ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ มีควำมประสงค์

จะด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน  วิชำเอกภำษำไทย จ ำนวน 1 อัตรำ     
ดังน้ัน อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันท่ี ๑๘  
มีนำคม ๒๕๔๗ และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี 1120/๒๕60 ส่ัง ณ วันท่ี 24 
กรกฎำคม  ๒๕60 เร่ือง กำรมอบอ ำนำจเก่ียวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว เกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล/ลูกจ้ำง
ช่ัวครำว ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ
จ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำเอกภำษำไทย ดังน้ี 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำภำษำไทย จ ำนวน  1 อัตรำ ค่ำจ้ำง
เดือนละ 12,680 บำท/เดือน (มีประกันสังคม) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
  ๒.๑  มีสัญชำติไทย 
  ๒.๒  มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  ตำมมำตรำ ๔๓  แห่งพระรำชบัญญัติสภำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิกำรมีร่ำงกำยทุพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิต 
ฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ี
พรรคในกำรเมือง 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ 
เว้นแต่โทษ ส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น
ท่ีรังเกียจของสังคม 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ
หรือองค์กำรระหว่ำงประเทศ 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสำมเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี สำขำภำษำไทย 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญำตรีตำมท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
                     ๓.๓  ต้องมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมกำรคุรุสภำออกให้  
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 ๔.  ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ๔.๑  ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำภำษำไทย  
  ๔.๒  งำนอ่ืนๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 

๕.  การรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันท่ี 27  เมษำยน  2565 ถึงวันท่ี 1  พฤษภำคม  2565  
       ๕.๒  วัน เวลา การรับสมัคร 
  5.2.1 ผู้สมัครขอและย่ืนใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนพิชัย อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   
ในระหว่ำงวันท่ี 2 – 8  พฤษภำคม  2565 ในเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  5.2.2 ผู้สมัครดำวน์โหลดใบสมัครด้วยตนเองตำม QR code ด้ำนล่ำง  
 

                                                                
 

กรอกข้อมูลบันทึกและส่งเอกสำร หลักฐำนเป็นไฟล์ PDF ในระหว่ำงวันท่ี  2 – 8  พฤษภำคม  2565 ตำม         
QR code ด้ำนล่ำง 
 

         

๖.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่ำย ขนำด  ๑  น้ิว  จ ำนวน  ๑  รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล 

กำรศึกษำ (Transcript) ซ่ึงแสดงสำขำวิชำท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ซ่ึงออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. 
ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐำนอ่ืนๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นำมสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
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ท้ังน้ี ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก   

จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัคร และกรอก
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร ผู้สมัครในระบบออนไลน์ให้ย่ืนหลักฐำนในรูปแบบไฟล์ PDF ทำง E-mail  
Phichaischool@gmail.com และน ำหลักฐำนฉบับจริงมำย่ืนในวันคัดเลือก ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำก
ผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธ์ิตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะและหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด
หรือรำยงำนข้อมูลในเอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนพิชัยจะไม่พิจำรณำจ้ำงและจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ภำยหลังมิได้ 

  7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือกจะเรียงตำมล ำดับใบสมัครท่ีย่ืนสมัคร และก ำหนด     
วัน เวลำ สถำนท่ีในกำรคัดเลือกภำยในวันท่ี 9 พฤษภำคม 2565 เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพิชัย 
อ ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  และทำงเว็บไซต์โรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th 

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพิชัย จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกโดยกำรสอบข้อเขียน และกำรสอบสัมภำษณ์ตำม
ขอบข่ำยภำรกิจท่ีก ำหนด (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ในวันท่ี 10 พฤษภำคม 2565 ต้ังแต่เวลำ 13.๐๐ น.    
ณ โรงเรียนพิชัย โดยได้ก ำหนดกำรคัดเลือก ดังน้ี 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 10 พฤษภำคม 2565 

เวลำ 13.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภำค ก 

- ควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ัวไป 

- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำเอก 

 

50 

50 

ภำค ข สอบสัมภำษณ์ ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 100 

 9.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในภำค ก ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ และภำค ข ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๖๐  โดยโรงเรียนพิชัย จะน ำผลคะแนนจำกกำรสอบคัดเลือก มำจัดเรียงล ำดับคะแนนท่ีสูงกว่ำ
ตำมล ำดับ โดยหำกมีคะแนนเท่ำกัน ให้ถือว่ำผู้มำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล ำดับท่ีสูงกว่ำ 

 ๑0.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพิชัย จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ตำมล ำดับคะแนนท่ีสอบได้ตำมข้อ 10 
ภำยในวันท่ี 11 พฤษภำคม  2565 ณ โรงเรียนพิชัย และเว็ปไซต์ของโรงเรียนพิชัย http://www.phichai.ac.th 
โดยเรียงล ำดับจำกผู้ท่ีผ่ำนกำรคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตำมล ำดับ 

 ๑1. สถานทีป่ฏิบัติงาน 
  โรงเรียนพิ ชัย อ ำเภอพิ ชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
พิษณุโลก อุตรดิตถ์ 
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 ๑2.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑2.๑ จะท ำสัญญำจ้ำงผู้ ท่ีได้รับกำรคัดเลือกคร้ังแรก ในวันท่ี  17 พฤษภำคม  2565          
โดยก ำหนดระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี 17 พฤษภำคม  2565 ถึงวันท่ี 30  กันยำยน   2565   โดยใช้
ประกำศรำยช่ือและกำรข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกของโรงเรียนพิชัย  เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้ำง จึงเป็นหน้ำท่ี
ของผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกท่ีจะต้องทรำบประกำศกำรข้ึนบัญชี  ส ำหรับกำรเรียกตัวในคร้ังต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัว
ตำมล ำดับท่ีข้ึนบัญชีไว้ 
  ๑2.๒ กรณี ท่ีตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดในประกำศรับสมัคร จะไม่
พิจำรณำจัดจ้ำงหรือยกเลิกกำรจ้ำง โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังส้ิน 

         อน่ึง  ครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำเอกภำษำไทย ถือเป็นกำรจ้ำงอัตรำจ้ำง      
รำยเดือน จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุ หรือปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำร/
ข้ำรำชกำร หำกผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร ต้องด ำเนินกำรสมัครสอบแข่งขันหรือสอบ
คัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเง่ือนไขตำมท่ีคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำรและองค์กรกลำงก ำหนด 
   

ประกำศ  ณ  วันท่ี   27  เมษำยน  พ.ศ.  ๒๕65 
     
       

 
                                                (นำงปัฐมำภรณ์  นรภัทรพิมล) 
              ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนพิชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


