
 
 
 

 ประกาศโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
 เร่ือง   รับสมคัรบุคคลเพื่อคดัเลือกเป็นครูอตัราจา้งชัว่คราว   

วชิาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา 
----------------------- 

 ดว้ยโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
มีความประสงค ์ จะด าเนินการคดัเลือกบุคคลเป็นครูอตัราจา้งชัว่คราว  ท าหนา้ท่ีครูผูส้อน  วชิาเอกสุขศึกษา
และพลศึกษา  จ านวน  ๑  อตัรา  ดงันั้น อาศยัความตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔  ลงวนัท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๕๖  สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๘  กรกฎาคม ๒๕๕๖ เร่ือง มอบอ านาจปฏิบติัราชการ
แทนเก่ียวกบัลูกจา้งชัว่คราว  และเกณฑแ์ละวธีิการบริหารงานบุคคล / ลูกจา้งชัว่คราว  ท าหนา้ท่ีครูผูส้อน 
วชิาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา  ดงัน้ี 

๑. ต าแหน่งทีรั่บสมัครคัดเลือก 
๑.๑ ต าแหน่ง  ครูอตัราจา้งชัว่คราว  ท าหนา้ท่ีครูผูส้อน  วชิาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา   

จ านวน  ๑  อตัรา   อตัราค่าจา้งเดือนละ  ๙,๐๐๐  บาท/เดือน (มีประกนัสังคม) 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้คุณสมบัติ ดังนี ้

๒.๑  มีสัญชาติไทย 
๒.๒ มีอายไุม่ต  ่ากวา่  ๑๘  ปีบริบูรณ์ 
๒.๓  ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
๒.๔  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ 

บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผูพ้ิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดไ้ร้ความสามารถ  หรือ
จิตฟ่ันเฟือน  ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วา่ดว้ยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจา้หนา้ท่ี
ในพรรคการเมือง 
  ๒.๗  ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก  เพราะกระท าผดิทางอาญา  
เวน้แต่โทษส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  ไม่เป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนั
ดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 



  ๒.๘  ไม่เป็นผูถู้กลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐหรือองคก์รระหวา่งประเทศ 
  ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นกัพรต นกับวช 
 ๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  สาขาพลศึกษา  , สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬา , 
สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา , สาขาพลศึกษาและวทิยาศาสตร์การกีฬา หรือสขาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจดัการเรียน 
การสอนในขอบข่ายของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
  ๓.๒  ตอ้งมีคุณสมบติัปริญญาตรีตามท่ี ก.ค.  หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ๔.  ขอบข่ายงานทีจ่ะให้ปฏิบัติงานเกีย่วกบั 
  ๔.๑  ท าหนา้ท่ีครูผูส้อน  วชิาเอกพลศึกษา 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย 
 ๕.  การรับสมัคร 
  ๕.๑  วนั  เวลา   ประกาศรับสมคัร 
  ประกาศรับสมคัร  ระหวา่งวนัท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๒๖  ตุลาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๑  ติดต่อขอรับใบสมคัรไดท่ี้  ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล  ชั้น ๑  อาคาร ๓  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์
นุกูล  อ าเภอเมืองสกลนคร  จงัหวดัสกลนคร  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
  ๕.๒  วนั  เวลา  และสถานท่ีรับสมคัร 
  ผูส้มคัรขอและยืน่ในสมคัรดว้ยตนเองไดท่ี้  กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๑  อาคาร ๓   
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  ระหวา่งวนัท่ี ๒๗  ตุลาคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ ถึง วนัท่ี ๒๙ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
(ไม่เวน้วนัหยดุราชการ) 
 ๖.  เอกสารและหลกัฐานทีผู้่สมัครสอบจะต้องน ามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
  ๖.๑  รูปถ่าย  ขนาด  ๑ น้ิว  จ  านวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๖.๒ ส าเนาปริญญาบตัรหนงัสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลยัอนุมติัแลว้และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวชิาท่ีจะสมคัร พร้อมฉบบัจริง   จ  านวน  ๑  ฉบบั 
  ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน ๑ ฉบบั 
  ๖.๔  ส าเนาบตัรประชาชน  ส าเนาทะเบียนบา้น พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน  ๑ ฉบบั 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย ์ ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงวา่เป็นโรคท่ีตอ้งหา้มตามกฎ 
ก.ค.ศ.  วา่ดว้ยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลกัฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคญัการสมรส  ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล   (ถา้มี)   
จ านวน  ๑  ฉบบั 
  ทั้งน้ีในส าเนาหลกัฐานทุกฉบบัใหผู้ส้มคัรรับรองส าเนาถูกตอ้ง  ส าหรับตน้ฉบบัทุกฉบบั 



จะคืนใหท้นัทีในวนัรับสมคัรเพื่อตรวจสอบกบัส าเนาวา่ถูกตอ้งแลว้  ผูส้มคัรเขา้รับการคดัเลือก  จะตอ้ง
รับผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา่เป็นผูมี้คุณสมบติัตรงตามประกาศรับสมคัรจริง  และจะตอ้ง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมคัร  พร้อมทั้งยืน่หลกัฐานในการสมคัรดว้ยตนเองใหถู้กตอ้งครบถว้น   
ในกรณีท่ีมีความผดิพลาดอนัเกิดจากผูส้มคัร ไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ อนัมีผลท าใหผู้ส้มคัรสอบไม่มีสิทธ์ิตาม
ประกาศรับสมคัรดงักล่าว  ใหถื้อวา่การรับสมคัรและการไดเ้ขา้รับการคดัเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลงัพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนด หรือรายงานขอ้มูลในเอกสารโดยเทจ็   
โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  จะไม่พิจารณาจา้ง และจะเรียกร้องสิทธ์ิใดๆ ภายหลงัมิได ้
 ๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้สอบคดัเลือกเรียงตามล าดบัใบสมคัรท่ียืน่สมคัร  และก าหนด
วนั  เวลา  สถานท่ี  ในการเลือกสรร  ภายในวนัท่ี  ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่ีอาคาร ๓  ชั้น  ๑ 
 ๘.  หลกัเกณฑ์และวธีิการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  จะด าเนินการสอบคดัเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง  ตามขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน)   ในวนัท่ี  ๓๑  ตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  โดยก าหนดการคดัเลือก  ดงัน้ี 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

การสอบสัมภาษณ์ และความ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง 

๑๐๐ 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
หมายเหตุ   ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด  ไม่สามารถฟ้องร้องใดๆ ได ้
 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกตอ้งไดค้ะแนนสอบสูงสุด  โดยโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลจะน าผล
คะแนนจากการสอบคดัเลือกมาจดัเรียงล าดบัคะแนนท่ีสูงกวา่ตามล าดบั  หากมีคะแนนเท่ากนัใหถื้อวา่ผูม้า
สมคัรก่อนเป็นผูอ้ยูล่  าดบัท่ีสูงกวา่ 
 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล   จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร  ไดต้ามล าดบัคะแนนท่ี
สอบไดต้ามขอ้ ๗  ภายในวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล   โดยเรียงล าดบั
จากผูท่ี้ผา่นการคดัเลือกไดค้ะแนนสูงสุด  ตามล าดบั 
 ๑๑. สถานทีป่ฏิบัติงาน 
  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล  อ าเภอเมือง  จงัหวดัสกลนคร  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
 
 



 ๑๒. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  ๑๒.๑  จะท าสัญญาจา้งผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกคร้ังแรก  ในวนัท่ี  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยก าหนดระยะเวลาการจา้ง  ตั้งแต่วนัท่ี  ๑  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวนัท่ี  ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
โดยใชป้ระกาศผูท่ี้ผา่นการสอบคดัเลือก  ของโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูลเป็นหนงัสือเรียกตวัเพื่อจดัจา้ง 
  ๑๒.๒  กรณีท่ีตรวจสอบพบวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมคัร  จะไม่
พิจารณาจดัจา้งหรือยกเลิกการจา้ง  โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน 
  อน่ึง  ครูอตัราจา้งท าหนา้ท่ีครูผูส้อน  วชิาสุขศึกษาและพลศึกษาถือเป็นการจา้งอตัราจา้ง
ลูกจา้งชัว่คราวจะไม่มีขอ้ผกูพนัท่ีจะน าไปสู่การบรรจุ  หรือปรับเปล่ียนสภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนกังาน
ราชการ/ขา้ราชการ หากผูใ้ดจะบรรจุเป็นพนกังานราชการหรือขา้ราชการ  ตอ้งด าเนินการสมคัรสอบแข่งขนั
หรือสอบคดัเลือกตามหลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการและ
องคก์รกลางก าหนด 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๙  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 
  

( นายชญัโญ   ใครบุตร ) 
ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเชิงชุมรำษฎร์นุกูล 

 
 


