
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 

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

 ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก มีความประสงค์จะรับ
สมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าท่ีผู้สอนในสาขาวิชาคหกรรม จ านวน 1 อัตรา ตามบัญชี
แนบท้ายประกาศ  
  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/ว3034  
ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
  

1.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
   - สาขาวิชา ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
   - อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท/เดือน (ปริญญาตรี) 
 1.2 ขอบข่ายงานท่ีจะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน มีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเกี่ยวกับการท าหน้าท่ีหลักด้านการจัดการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์วิจัย เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคัญท้ังด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม 

        -  งานอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ 
  2.1 มีสัญชาติไทย 
  2.2 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ 
  2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.5 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546   
  2.6 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
  2.7 ไม่เป็นผู้พิการท่ีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน 
ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
  2.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคในการเมือง 
  2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษ 
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 



  2.10 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ 
  2.11 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาท่ีประกาศแนบท้าย 
       3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
       3.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
 

4. การรับสมัคร 
  4.1 วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
        ประกาศรับสมัคร วันพุธที่  1 ธันวาคม 2564 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ท่ีห้องกลุ่มงานบุคคล 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ในเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ) 
  4.2 วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
       ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ต้ังแต่วันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564  ถึงวันพฤหัสบดี ที ่9 ธันวาคม 2564 ในเวลาราชการ  
(เว้นวันหยุดราชการ)  
 

5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  5.1  รูปถ่าย 1  นิ้ว 1 ใบ  ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน   
  5.2  ส าเนาปริญญาบัตร/ ใบรายงานผลการเรียน  จ านวน 1 ฉบับ 
  5.3  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 1 ฉบับ 
  5.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน 1 ฉบับ 
  5.5  ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จ านวน 1 ฉบับ 
  5.6  ใบรับรองแพทย์   
       5.7  หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ถ้ามี)     
 

  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความ
ผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว    
ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะไม่พิจารณา และจะ
เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้ 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ท่ี 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก หรือทางเว็บไซต์ http://www.sappha.ac.th/ 
 
 

http://www.sappha.ac.th/


7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการทดสอบทฤษฎี และการสอบสัมภาษณ์ตาม
ขอบข่ายภารกิจท่ีก าหนด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 ต้ังแต่เวลา 09.00 น.        
ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันท่ี 13 ธันวาคม 2564 
 

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก 
  -  ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
ภาค ข 
  -  ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 
 

 
25 

 
25 

 

ภาค ค  สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

 

50 

รวม 100 
 
 
 

8. การจัดล าดับผลการคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โดยโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนท่ีสูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือ
ว่าผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 
 

9. การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก ได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ตามข้อ 7 
ภายในวันจันทร์ ท่ี 13 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และเว็บไซต์ของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
http://www.sappha.ac.th/ โดยเรียงล าดับจากผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับผู้ผ่านการ
คัดเลือกต้องมารายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันอังคารท่ี 14 ธันวาคม 2564  เวลา 08.30 น.  
ณ ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

10. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตาก 
 

11. การจัดท าสัญญาจ้าง 
  11.1 จะท าสัญญาจ้างผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี 14 ธันวาคม 2564  โดยก าหนดระยะเวลา
การจ้าง ต้ังแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2564  ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2565 โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นหนังสือเรียกตัว เพื่อจัดจ้างจึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการ
คัดเลือกท่ีจะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามบัญชีท่ีขึ้น
บัญชีไว้  
  11.2 เมื่อถึงส้ินปีการศึกษา (30 เมษายน)  หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผล
การปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาจ้างต่อเนื่อง 
  11.3 กรณีท่ีตรวจพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือ
ยกเลิกจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังส้ิน 
 





 
รายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ 

 
ต าแหน่ง สาขาวิชาเอก จ านวน วุฒิการศึกษา 

ครูอัตราจ้าง 1. คหกรรม 1   อัตรา 

 
- ครุศาสตรบัณฑิตหรือศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  วิชาเอกคหกรรม  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเอกท่ีเกี่ยวข้อง 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ปฏิทินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคหกรรม 

………………………………………………….. 
 

1 - 9 ธันวาคม 2564    รับสมัครสอบคัดเลือก ในเวลาราชการ เว้นวันหยดุราชการ  
     ณ ห้องกลุ่มงานบุคคล โรงเรียนสรรพวิทยาคม อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

  
9 ธันวาคม 2564   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
 

13 ธันวาคม 2564   สอบคัดเลือก ความรู้ความสามารถท่ัวไป วิชาเอก และสอบสัมภาษณ์ 
 

13 ธันวาคม 2564   ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
 

14 ธันวาคม 2564   รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ ์
     ท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 
 

หลักสูตรการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคหกรรม 

 
 ภาค ก 
   -   ความรู้ ความสามารถทั่วไป 
 
 ภาค ข 
   -   ความรูค้วามสามารถเฉพาะวิชาเอก 
 
 ภาค ค  สอบสัมภาษณ์ ประเมนิความเหมาะสมกับต าแหนง่ 
   -   ประวัติการท างาน ประสบการณ์ 
   -   บุคลิกภาพ และการวางตน 
   -   ความรู้ ความสามารถ 
   -   ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
   -   เจตคติต่อความเป็นคร ู
   -   แฟ้มสะสมผลงาน 


