
 

 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน 

จากเงินอุดหนุนและเงินรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
……………………………………………………………………………………. 

 ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
อ่างทอง ประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จากเงินอุดหนุนและเงิน
รายได้สถานศึกษา  จ านวน ๒ อัตรา ดังนั้นอาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ.๐๔๗๗๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการ และลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาช้ันพื้นฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ 

๑. ชื่อต ำแหน่งและรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 

๑.๑ ช่ือต าแหน่งลูกจ้างช่ัวราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จ านวน  ๒  อัตรา 
 - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์   จ านวน ๑ อัตรา 
 - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกศิลปะ/นาฏศิลป์/คหกรรม  จ านวน ๑ อัตรา 
๑.๒ อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท  (หกพันบาทถ้วน) 
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ต้ังแต่วันท่ี ๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน       

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกมีดังนี้ 

๒.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสมบัติเฉพาะ 
 ๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางอื่นท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด เป็น 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย จ าแนกตามคุณวุฒิดังนี้ 
 - ปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ 
 - ปริญญาหลักสูตร ๔ ปี ท่ีได้รับคุณวุฒิตามประกาศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตร 

การศึกษาไม่น้อยกว่าหนี่งปีต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ 
 - ปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี 
 ๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบ 



วิชาชีพที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนท่ีได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 
กรณีคุณวุฒิท่ีผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร 

หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกท่ีศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร 
จะพิจารณานับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. ก าหนด ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ (รายละเอียดแนบ
ท้าย) 

หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิทางการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหริอทางสาขาวิชาเอก จะหารือส านักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการการด าเนินการคัดเลือก ถือ
เป็นท่ีสุด 
 ๓. วันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลง
ลายมือช่ือก ากับเอกสารและหลักฐานท่ีใช้สมัครทุกฉบับท่ีโรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์)          
ต้ังแต่วันท่ี  ๘  มีนาคม ๒๕๖๔  ถึงวันท่ี  ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 ๔ เอกสำรและหลักฐำนที่ต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารฉบับจริง และส าเนาจ านวน ๑ ชุด  
พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร ดังนี้ 
  ๔.๑ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีมีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว และ    
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
  ๔.๒ ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  ๔.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
  ๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน (ถ้า) 
  ๔.๕ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกนิ ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค   
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ เดือน) 
จ านวน ๓ รูป 
  ๔.๗ หลักฐานการเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ามี) 
  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐาน    
ในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้
ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าวให้ถือว่าการรับสมัคร และการได้เข้ารับการ 
รับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 



 ๕. ประกำศรำยชือ่ผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันท่ี  ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๖. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก 

  ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีการสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทดสอบโดยการ
สัมภาษณ์ พิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน หน้าท่ี
ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 ๗. ก ำหนด วัน เวลำ และสถำนที่คัดเลือก 
  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) จะด าเนินการคัดเลือกในวันท่ี  ๑๕ มีนาคม 
๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๓๐ เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 
 ๘. เกณฑ์กำรตัดสินกำรข้ึนบัญชี 
  ผู้ถือว่าเป็นผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะเรียงล าดับจาก
มากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ท่ีมาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 ๙. กำรประกำศผลกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันท่ี            
๑๕     มีนาคม ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 
 ๑๐. กำรข้ึนบัญชีและกำรยกเลิกบัญชีผู้รับกำรคัดเลือก 
  จะขึ้นบัญชีผู้รับการคัดเลือกท้ังหมดไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกาศผลการคัดเลือก หรือ
ส้ินสุดระยะเวลาตามโครงการ ส าหรับผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะภายในกรณีใดกรณีหนึ่ง 
ดังต่อไปนี ้
  ๑๐.๑ ผู้นั้นได้ส่ังจ้างไปแล้ว 
  ๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
  ๑๐.๓ ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับการจ้าง 
  ๑๐.๔ ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
  ๑๐.๕ ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 ๑๑. กำรด ำเนินกำรจ้ำง 
  ๑๑.๑ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาท าสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลาท่ีก าหนด 
จะถือว่าสละสิทธิ์ 
  ๑๑.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติ
ครูผู้สอน หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยมามีเงื่อนไขใดๆ  



  ๑๑.๓ หากตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดหรือรายงานข้อมูล              
ในเอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 
 
    จึงประกาศ ให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ ณ วันท่ี  ๔  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 

     (นายอ านาจ  เทพวงษ์) 
   ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) 
  

 


