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ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูอัตราจ้าง) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

*********************** 

 ด้วย  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์  มีความประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไป
เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูอัตราจ้าง)  ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 ส่ัง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจการปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และหนังสือกระทรวงการคลัง ท่ี กค 05276/ว31 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  
(ต าแหน่งครูอัตราจ้าง)  ตามรายละเอียดดังนี้ 
 1.  สาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
  1.1  สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์  จ านวน  1  อัตรา 
 2.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 
  1)  เพศชายหรือเพศหญิง  มีสัญชาติไทย 
  2)  อายุไม่ต่ ากว่า  20  ปีบริบูรณ์ 
  3)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว 
  4)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  5)  สุขภาพแข็งแรง  ไม่เสพส่ิงเสพติด  ไม่เป็นโรคติดต่อท่ีร้ายแรง 
  6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 
  7)  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ ก.พ. 
  8)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอื่น 
  9)  ไม่เป็นผู้บกพร้องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
  10)  ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  11)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  12)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  13)  ไม่เป็นผู้เคยรับโทษโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  14)  ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 
  2.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   1)  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะในต าแหน่งท่ีเปิดรับสมัครตามท่ีระบุ 
   2)  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์  สามเณร 
   3)  มีไหวพริบและมีความคิดสร้างสรรค์ 
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   4)  สามารถให้การอบรมดูแลนักเรียนตามหน้าท่ีของครูท่ีปรึกษาได้ได้เป็นอย่างดี 
 3.  อัตราค่าจ้าง 
  3.1  อัตราค่าจ้าง   15,000  บาท/เดือน 
 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  4.1  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาสีด า  ขนาด  1  นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน        
6 เดือนจ านวน  3  รูป 
  4.2  ทะเบียนบ้าน   บัตรประจ าตัวประชาชนพร้อมส าเนาจ านวน  1  ฉบับ 
  4.3  หนังสือรับรองหรือวุฒิการศึกษาหรือปริญญาบัตรพร้อมด้วยระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีจะสมัคร  
พร้อมส าเนาจ านวน  1  ฉบับ 
  4.4  ใบประกอบวิชาชีพครู  พร้อมส าเนาจ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  ใบรับรองแพทย์ออกมาแล้วไม่เกิน 30 วันนับถึงวันท่ีรับสมัครวันสุดท้าย ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
  4.6  หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น  ใบเปล่ียนช่ือตัว  ช่ือสกุล  ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า  เป็นต้น 
 5.  ก าหนดวันรับสมัคร 
  5.1  รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ระหว่างเวลา  08.30  น. – 16.30 น. (ยกเว้น
วันหยุดราชการ) 
  5.2  สถานท่ีรับสมัคร ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรม 
ราชานุเคราะห์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา               
5 ธันวาคม 2557) โทร. 09-5539-5986  และ 08-9153-4386 
 6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 
  ภายในวันจันทร์ท่ี 23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ณ  ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์
ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ (อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 9 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557) ทางเว็บไซต์ www.msrichanpradit.ac.th   
 7.  วัน เวลาและสถานท่ีคัดเลือก 
  วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา 
(ส.ธ.) ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. 
 8.  เกณฑ์การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก  ต้องได้คะแนนดังนี้ 
  ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องมีคะแนนเฉล่ียแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและมีคะแนนรวม              
ทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  โดยโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และจะประกาศรายช่ือ
ผู้สอบคัดเลือกได้เรียงล าดับคะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
  กรณีท่ีมีผู้ผ่านการคัดเลือก ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนน ภาค ข มากกว่า เป็นผู้อยู่ในล าดับ 
ท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนภาค ข เท่ากัน ให้ผู้ท่ีได้คะแนนภาค ก มากกว่า เป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนน
ภาค ก เท่ากันอีก ให้ผู้ท่ีได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้ท่ีอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 9. ระยะเวลาในการท าสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง มีก าหนด 4 เดือน ระหว่างวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2565  
  จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
             (นางสาวชลารักษ์  สายอุทัศน์) 
        ผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
 
 

http://www.msrichanpradit.ac.th/
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ก าหนดการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ต าแหน่งครูอัตราจ้าง) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

 
1.  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน วันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

2. รับสมัครสอบแข่งขัน วันท่ี 10 - 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 

3. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน วันจันทร์ท่ี  23 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

4. สอบ 
   4.1 ข้อเขียน 
ภาค ก. ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม  
จริยธรรม  และอุดมการณ์ของความเป็นครู  
มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  และมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ภาค ข. ความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง 
   4.2 สัมภาษณ์ 
ภาค ค. ความเหมาะสมกับต าแหน่งและวิชาชีพ  

วันอังคารท่ี  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

5. ประกาศผลการสอบแข่งขัน ภายในวันอังคารท่ี  24 พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

 


