
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจา้งทำหน้าท่ีครูผูส้อนวิชาภาษาจีน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนส่องดาววิทยาคม  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาสกลนคร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชา
ภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 

 

 ๑.  ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  1  อัตรา 
  - ครูผูส้อนเอกภาษาจีน  จำนวน  1  อัตรา 

๒.  อัตราค่าจา้ง 
๑.  ตำแหน่งครูผูส้อนภาษาจีน   อัตราจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐  บาท/คน/เดือน 
๒.  ระยะเวลาการจ้าง  :  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕ – ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ 

  

 ๓.  คณุสมบัติของผู้มสีิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๓.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัตทิั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
     ๓.2 มสีัญชาติไทย 
  ๓.3 มีอายุ 20 ปบีรบิูรณ์ข้ึนไป 
  ๓.4 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  ๓.5 ไม่เป็นผู้มีกายทพุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัติหน้าที่ได ้ไร้ความสามารถ หรอืจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๓.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมอืง กรรมการพรรคการเมอืง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๓.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
  ๓.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ทีผ่่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกจิ หรือพนักงานหรือลกูจ้างของราชการส่วน ท้องถ่ิน และ
จะต้องนำใบรบัรองแพทยซ์ี่งออกให้ไมเ่กิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ตอ้งห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมา
ยื่นด้วย 
 ๔.  คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  ๔.๑  คุณวุฒิ :  มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน 

 

 ๕.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  
โรงเรียนสอ่งดาววิทยาคม อำเภอส่องดาว จงัหวัดสกลนคร หรอืสมัครผ่านระบบออนไลน์ไดท้ี ่www.songdaowit.ac.th 
ตั้งแต่วันท่ี  ๒๔ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม  256๕ เวลา  ๐๘.๓๐  น.  –  ๑๖.๓๐น.  (โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  081-7422979 (นางสาวศิริพร  ใจหลัก) 
 
 



 

 ๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๖.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

         การศึกษา(Transcript)  พรอ้มฉบบัจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
๖.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามีฉ พร้อมฉบบัจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
๖.๓  แฟ้มสะสมผลงาน  (Portfolio)  จำนวน  ๑  แฟ้ม 
๖.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบบัจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๖  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๖.๗  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๖.๘  ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๙๐  วัน 

 ๗.  การยื่นใบสมัคร 
๗.๑  ผู้สมัครจะต้องรบัและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให ้

ถูกต้องและครบถ้วน  และรับรองสำเนาถูกต้อง  พร้อมลงช่ือกำกับเอกสารและหลักฐานทุกฉบบัที่นำมาย่ืนสมัครเข้า
คัดเลือก 

 ๘.  การประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  จะประกาศรายช่ือผู้มสีิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  ๒  ธันวาคม 
256๕   ทางเว็บไซต์   http://www.songdaowit.ac.th/ 

๙.  หลักเกณฑ์  วิธีการคัดเลือก  และสถานท่ีคัดเลือก 
  โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นครูผูส้อนวิชาภาษาจีน       
ในวันที่  ๔  เดือนธันวาคม  ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐  น.  เป็นต้นไป  โดยผู้สมัครตอ้งเข้ารับการทดสอบ ดังนี ้
  ๑.  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน    

 -  โดยประเมินผลงาน (Portfolio)   คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน   
   -  โดยวิธีการสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 
 
 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน หมายเหต ุ
 ๔ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕6๕ 
๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)  
 

๕๐  

สอบสัมภาษณ์  โดยพิจารณาจาก 
  -  ประวัติส่วนตัวและการศึกษา 
  -  บุคลิกภาพและท่วงทีวาจา 
  -  วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณไหว
พริบ 
  -  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  เจตคติในการ
บริการ 
  -  ผลงานและประสบการณ์การทำงาน 
 

๕๐  

คะแนนรวม 1๐0  
 

 
 



๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังไดค้ะแนน
เท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๑๐.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ไดค้ะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี  ๕  ธันวาคม 256๕   ท่ี http://www.songdaowit.ac.th  รายช่ือผูส้อบคัดเลอืกจะข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน  
๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  
ดังนี ้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลอืกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

           ๑๑.  การจัดทำสญัญาจ้างผูผ้่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจา้ง 
  ๑๑.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสญัญาจ้าง 
     -  วันที่  ๖ ธันวาคม 256๕ รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัติงาน  
  ๑๑.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๑.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

           ๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปน็ท่ีสิ้นสุด ผูส้มัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕6๕ 

           
 
 

 
                                                              (นายเกษมสุข  อันตระโลก) 
         รองผู้อำนวยการโรงเรียนสอ่งดาววิทยาคม 
         รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาชีภาษาจีน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนส่องดาววิทยาคม ลงวันท่ี  พฤศจิกายน ๒๕6๕ 

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

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕    ประกาศรับสมัคร 
๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม 256๕  รับสมัคร (เวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  
๒  ธันวาคม  ๒๕6๕    ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบเข้ารบัการคัดเลือก 
๔ ธันวาคม  ๒๕6๕    สอบคัดเลือก   
๕ ธันวาคม  256๕    ประกาศผลการคัดเลือก 
๖  ธันวาคม  256๕    รายงานตัวทำสญัญาจ้าง และเริม่ปฏิบัตงิาน 
  

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



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจา้งทำหนา้ท่ีครผูู้สอนวิชาภาษาจีน 
โรงเรียนส่องดาววิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษาสกลนคร 

 
 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่องดาววิทยาคม 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเปน็ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครผูู้สอนวิชาภาษาจีน 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว).................................................................................................................. ....... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... ......................................... 
     จากสถานศึกษา ...................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพเิศษ............................................................................ .......................................................... 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่................................................................................................................................. 
6. ปัจจบุันอยูบ่้านเลขที่.......................หมูท่ี่......ตำบล........................อำเภอ..........................จงัหวัด.........................
รหสัไปรษณีย์......................................โทร............................................................. 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ช่ือสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ..................................... ................................ 
9. ช่ือบิดา.........................................................................ช่ือมารดา............................................................................ 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงช่ือรบัรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสทุธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรบัรองแพทย ์
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู
  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกลุ(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรบัรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไมเ่ป็นความจรงิข้าพเจ้าจะไมเ่รียกสทิธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

 
ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 

               (..........................................................) 
        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............   

 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ..................  

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก.............................................. 
ลงช่ือ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 
 

 

 


