
 

ประกาศโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ�างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

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

ด�วยโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ตําบลหนองปลาหมอ  อําเภอบ�านโป�ง  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  มีความประสงค)จะรับสมัครพนักงานจ�างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตําแหน,ง
ครูผู�สอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

๑. ตําแหน	งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
                 ตําแหน�ง  ครูผู�สอน วิชาเอกคณิตศาสตร� จํานวน 1 อัตรา อัตราค�าจ�างเดือนละ 12,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนสองพันบาทถ�วน)   
 

 ๒.   คุณสมบัติของผู"มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป&นผู"มีคุณสมบัติดังนี้ 
                 ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
                 2.2  มีอายุไม�ตํ่ากว�า18 ป6บริบูรณ� 
                 2.3  ไม�เป8นบุคคลล�มละลาย 
                 2.4  เป8นผู�มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห�งพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
                2.5  เป8นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห�งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหลักฐานท่ีใช�แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให�เพ่ือ
ปฏิบัติหน�าท่ีสอน 
                 2.6  เป8นผู�มีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�ง ตามท่ีระบุไว�ในรายละเอียดแนบท�ายประกาศนี้ 
                 2.7  ไม�เป8นผู�ท่ีมีร�างกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าท่ีได� ไร�ความสามารถ หรือจิตฟGHน
เฟIอนไม�สมประกอบ  หรือไม�เป8นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว�าด�วยโรค พ.ศ.2549 
                 2.8  ไม�เป8นผู�ดํารงตําแหน�งข�าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ�าหน�าท่ีของ
พรรคการเมือง  
       2.9  ไม�เป8นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให�จําคุกเพราะกระทําผิดทางอาญา  เว�น
แต�เป8นโทษสําหรับความผิดท่ีได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม�เป8นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป8น
ท่ีรังเกียจของสังคม 
                2.10  ไม�เป8นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือหน�วยงานอ่ืนของ
รัฐหรือองค�การระหว�างประเทศ 
                2.11  ไม�เป8นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวช 
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3.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน	ง  
               3.1  เป8นผู�สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร� 
               3.2  ต�องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.กําหนด 
               3.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห�งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให� 
 

          4.  ขอบข	ายท่ีจะให"ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
      4.1  ทําหน�าท่ีครูผู�สอน   
               4.2  งานอ่ืน ๆ ท่ีผู�บังคับบัญชามอบหมาย 
 

          5.  การรับสมัคร 
               5.1  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
                     ประกาศรับสมัคร ระหว�างวันท่ี 18 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 24 มิถุนายน 2565 ต้ังแต�เวลา  
09.00 – 16.00 น. 
              5.2  สถานท่ีรับสมัคร ผู�สมัครขอและยื่นใบสมัครด�วยตนเองได�ท่ี โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 
อําเภอบ�านโปRง จังหวัดราชบุรี ณ อาคาร 1 ห�องประชุมต�นกล�า ระหว�างวันท่ี 18 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 24 
มิถุนายน 2565 ติดต�อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได�ท่ี โทร.๐๓๒-742868 
 

          6.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู"สมัครสอบจะต"องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
6.๑  รูปถ�าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ�ายไม�เกิน 6 เดือน) 
6.2  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัครพร�อมฉบับจริง  จํานวน  ๑ ฉบับ 
6.3  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาต      พร�อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ 
6.4  สําเนาทะเบียนบ�าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร�อมฉบับจริง อย�างละ๑ ฉบับ 
6.5  ใบรับรองแพทย�ซ่ึงออกให�ไม�เกิน 1 เดือน และแสดงว�าไม�เป8นโรคประจําตัว และไม�เป8นโรคท่ี

ต�องห�ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว�าด�วยโรค พ.ศ.2549 
6.๖  หลักฐานอ่ืน ๆ  เช�น  ใบสําคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ –นามสกุล  (ถ�ามี) จํานวน 1 ฉบับ 

ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให�ผู�สมัครรับรองสําเนาถูกต�อง สําหรับต�นฉบับทุกฉบับจะคืนให�ทันทีในวันรับ
สมัครเม่ือตรวจสอบกับสําเนาว�าถูกต�องแล�ว ผู�สมัครเข�ารับการคัดเลือกจะต�องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว�าเป8นผู�มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต�องกรอกรายละเอียดต�าง ๆ ในใบสมัคร 
พร�อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด�วยตนเองให�ถูกต�องครบถ�วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู�สมัคร  
ไม�ว�าด�วยเหตุใด ๆ อันมีผลทําให�ผู�สมัครสอบไม�มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล�าว ให�ถือว�าการรับสมัครและการ
ได�เข�ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป8นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว�าเป8นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือ
รายงานข�อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จะไม�พิจารณาจ�างและจะเรียกร�องสิทธิ์ใด ๆ 
ภายหลังมิได� 
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             7.  การประกาศรายช่ือผู"มีสิทธิเข"าสอบคัดเลือก 
                  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และกําหนด วัน เวลา 
สถานท่ี  ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อําเภอบ�านโปRง
จังหวัดราชบุรี และทางเว็บไซด� สพม.ราชบุรี 
 

            8.  หลักเกณฑ;และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก 
                 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบภาคปฏิบัติและการ
สอบสัมภาษณ� ตามขอบข�ายภารกิจท่ีกําหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)  ในวันท่ี 27 มิถุนายน 2565 ต้ังแต�
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โดยได�กําหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 น. เป8นต�นไป 

ภาค ก ภาคปฏิบัติ 
         -  ความรู�ความสามารถเฉพาะตําแหน�ง 
 

 
50 

 

ภาค ข สอบสัมภาษณ� ประเมินความเหมาะสม 
กับตําแหน�ง  
 

50 

 

             9.  การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 
                  ผู�ได�รับการคัดเลือกต�องได�คะแนนสอบในแต�ละภาคไม�น�อยกว�าร�อยละ 60 โดยโรงเรียนหนองปลา
หมอพิทยาคม จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกมาจัดเรียงลําดับคะแนนท่ีสูงกว�าตามลําดับ โดยหากมี
คะแนนเท�ากัน ให�ถือว�าผู�มาสมัครก�อนเป8นผู�อยู�ลําดับท่ีสูงกว�า 
 

            10.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
                  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู�ผ�านเกณฑ�การคัดเลือกได�ตามลําดับคะแนน
ท่ีสอบได�ตามข�อ 8  ภายในวันท่ี 28 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม โดยเรียงลําดับจากผู�
ท่ีผ�านการคัดเลือกได�คะแนนสูงสุด ตามลําดับ 
 

  ๑1.  สถานท่ีปฏิบัติงาน 
                  โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม อําเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาราชบุรี      
 

  12.  การจ"างและเง่ือนไขการจ"าง 
                  12.1  ดําเนินการจ�างผู�ได�รับการสรรหาเพ่ือจ�างเป8นลูกจ�างชั่วคราวเรียงตามลําดับท่ีได�รับการสรร
หาตามจํานวนตําแหน�งว�าง สําหรับการเรียกตัวผู�ได�รับสรรหามารับการจ�างครั้งแรกให�ใช�ประกาศผลการสรรหา
และการข้ึนบัญชีเป8นการเรียกตัวมาทําสัญญาจ�าง สําหรับการจ�างในครั้งต�อไปให�มีหนังสือเรียกตัวผู�ได�รับสรรหา
เป8นรายบุคคล โดยส�งจดหมายลงทะเบียนตอบรับตามท่ีอยู�ท่ีผู�ได�รับสรรหาระบุไว�ในใบสมัครโดยให�เวลามา
รายงานตัวไม�น�อยกว�า 3 วัน นับต้ังแต�วันประทับตราของไปรษณีย�ต�นทางบนจดหมายลงทะเบียนท่ีเรียกตัวนี้ 
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                รายงานตัวและการจัดทําสัญญาจ"าง   
                12.2  การจ�าง (12.1) ไม�มีข�อผูกพันท่ีจะนําไปสู�การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนไปเป8นตําแหน�ง
ลูกจ�างประจํา  พนักงานราชการ หรือข�าราชการ ในระหว�างป6งบประมาณ หากปรากฏว�าเป8นผู�ขาดคุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดหรือมีความรู�ความสามารถ ความประพฤติท่ีไม�เหมาะสม ผู�มีอํานาจในการจ�าง อาจบอกเลิกจ�างโดย
ไม�ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล�วงหน�า 
 
         13.  การจัดทําสัญญาจ"าง 
                 13.1  จะทําสัญญาจ�างผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 โดยกําหนด
ระยะเวลาการจ�าง ต้ังแต�วันท่ี 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 โดยใช�ประกาศรายชื่อและการ
ข้ึนบัญชีผู�ผ�านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม เป8นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ�าง จึงเป8นหน�าท่ี
ของผู�ท่ีได�รับการคัดเลือกท่ีจะต�องทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งต�อไป จะมีหนังสือเรียก
ตัวตามลําดับท่ีข้ึนบัญชีไว� 
                 13.2  เม่ือสิ้นสุดสัญญาจ�าง  จะดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน                          
                 13.3  กรณีท่ีตรวจสอบพบว�าเป8นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม�พิจารณา
จัดจ�างหรือยกเลิกการจ�างโดยไม�มีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังสิ้น 
  
    ประกาศ   ณ   วันท่ี  17 มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
 

 
 

(นางขวัญใจ  โพธิ์ทองนาค) 
ผู�อํานวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป#นพนักงานจ�างเหมาบริการ 

ปฏิบัติหน�าที่ครูผู�สอน วิชาเอกคณิตศาสตร) 
.................................................... 

 
 ภาค ก   ความรู� ความสามารถเฉพาะตําแหน.ง 
         ภาค ข           สอบสมัภาษณ)  ประเมินความเหมาะสมกับตําแหน.ง 

- ประวัติการทํางาน   ประสบการณ) 
- บุคลิกภาพ  และการวางตน 
- ความรู�  ความสามารถ 
- ความมีปฏิภาณ  ไหวพริบ 
- เจตคติต,อความเป9นครู 
- แฟ;มสะสมผลงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการดําเนินการสอบคัดเลือกบคุคลเป&นพนักงานจ�างเหมาบริการ 

ปฏิบัติหน"าทีค่รูผู"สอน 
โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  อ.บ"านโปDง  จ.ราชบุรี 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

………………………………………… 
 

 ประกาศรับสมัคร    วันท่ี 18-24 มิถุนายน 2565 
 
 ประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิเข�าสอบคัดเลือก วันท่ี 25 มิถุนายน 2565 
 
 สอบคัดเลือก     วันท่ี 27 มิถุนายน 2565 
 
 ประกาศรายช่ือผู�ผ�านการคัดเลือก  วันท่ี 28 มิถุนายน 2565 
 
 การทําสัญญาจ�าง    วันท่ี    1 กรกฎาคม 2565 
 

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


