
 
ประกาศโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

เรื่อง  รบัสมคัรคดัเลือกบคุคลเพื่อเป็นลกูจา้งชั่วคราว  (จากเงินระดมทรพัยากร) 
.................................................................................... 

ดว้ยโรงเรียนชาตติระการวิทยา ประสงคจ์ะรบัสมคัรบคุคลเพื่อจดัจา้งเป็นครูอตัราจา้งและลกูจา้ง
ชั่วคราว  อาศยัอ านาจตามหนงัสือกระทรวงการคลงั  ท่ี  กค.๐๕๒๗.๖/ว.๓๑  ลงวนัท่ี  ๒๖  เมษายน  
๒๕๔๒  เรื่อง  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการปฏิบตั ิ เรื่อง  การบริหารงานบคุคลลกูจา้งชั่วคราว  และหนงัสือ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบรหิาร
อตัราก าลงัพนกังานชั่วคราวและลกูจา้งชั่วคราว  สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
๒๕๖๐  โดยไดร้บัมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ตามค าสั่งส  านกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ี  ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เรื่อง  การมอบอ านาจเก่ียวกบัลกูจา้งชั่วคราว     
สั่ง  ณ  วนัท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  จงึประกาศรบัสมคัรบคุคลเพื่อเลือกสรรเป็นลกูจา้งชั่วคราว         
โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

๑.  ชื่อต ำแหน่ง  กลุ่มงำน  และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน 
ชื่อต ำแหน่ง  ครูผูส้อน  จ  านวน  ๒  อตัรา 
วิชำเอก  ๑. ดนตรีศกึษา/ดนตรีสากล ๑ อตัรา 
              ๒. ภาษาจีน ๑ อตัรา 
ค่ำตอบแทน  เดือนละ  ๘,๐๐๐  บาท 
สิทธิประโยชน ์ ตามค าสั่งส  านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ท่ี  ๒๙/๒๕๔๖ 
ระยะเวลำกำรจ้ำง  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ – ๓๐  กนัยายน  ๒๕๖๓ 
ขอบข่ำยกำรปฏิบัตงิำน 

๑)  ปฏิบตังิานเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน  และสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยวิธีการ    
ท่ีหลากหลาย  โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๒)  จดัอบรมสั่งสอนและจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค  ์
๓)  ปฏิบตังิานอ่ืนๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย 

๒.  คุณสมบัตท่ัิวไปผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
๑)  มีสญัชาตไิทย 
๒)  มีอายไุมต่  ่ากวา่  ๒๐  ปีบรบิรูณ ์
๓)  เป็นผูเ้ล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ   

ตามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 



 

๔)  ไมเ่ป็นผูด้  ารงต าแหนง่ทางการเมือง  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน  หรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
๕)  ไมเ่ป็นผูไ้รค้วามสามารถ 
๖)  ไมเ่ป็นผูอ้ยู่ในระหวา่งสั่งพกังานราชการ ถกูสั่งใหอ้อกจากราชการไวก้่อน  หรือตามกฎหมาย

อ่ืน 
๗)  ไมเ่ป็นผูบ้กพรอ่งในศีลธรรมอนัดี 
๘)  ไมเ่ป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง 
๙)  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 
๑๐)  ไมเ่ป็นผูเ้คยตอ้งโทษจ าคกุ  โดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุใหจ้  าคกุ  เวน้แตเ่ป็นโทษส าหรบั

ความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
๑๑)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไลอ่อก  จากรฐัวิสาหกิจ  องคก์ารมหาชน  

หรือหน่วยงานอ่ืนของรฐัหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 
๑๒)  ไมเ่ป็นผูเ้คยถกูลงโทษใหอ้อก  ปลดออก  หรือไลอ่อกเพราะกระท าผิดวินยั 
๑๓)  ไมเ่ป็นผูเ้คยกระท าการทจุรติในการสอบเขา้รบัราชการหรือเขา้ปฏิบตังิานในหนว่ยงาน   

ของรฐั 

๓.  ต้องมีคุณสมบัตเิฉพำะต ำแหน่ง  มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
๑)  เป็นผูมี้คณุสมบตัทิั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แหง่พระราชบญัญตัริะเบียบขา้ราชการครู         

และบคุลากรทางการศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๔๗ 
๒)  เป็นผูไ้ดร้บัวฒุิไมต่  ่ากว่าปรญิญาตรีทางการศกึษา  หรือปรญิญาตรีทางอ่ืนท่ี  ก.ค.ศ.       

หรือ  ก.ค.  รบัรองและก าหนดเป็นคณุสมบตัสิ  าหรบัต าแหนง่ขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  กลุ่มวิชาเอกตามท่ีประกาศรบัสมคัร 

๓)  มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนงัสือรบัรองสิทธิวา่มีสิทธิประกอบวิชาชีพ 

๔.  ก ำหนดวันเวลำและสถำนที่รับสมัคร 
ใหผู้ป้ระสงคจ์ะรบัสมคัรขอและย่ืนใบสมคัรดว้ยตนเอง  ภายในวนัท่ี  ๘-๑๖  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  

ณ  หอ้งบรหิารงานบคุคล  โรงเรียนชาติตระการวิทยา  (ในวนัเวลาราชการ)  โดยไมเ่สียคา่ใชจ้า่ยใดๆ 

๕.  หลักฐำนทีต่้องน ำไปแสดงและใช้ประกอบกำรสมัครคัดเลือก 
๑)  ใบสมคัรขอรบัไดท่ี้โรงเรียนชาติตระการวิทยา 
๒)  ใบรบัรองหรือระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงวา่เป็นผูมี้วุฒิการศกึษาพรอ้มส าเนา  จ  านวน  

๑  ฉบบั 
๓)   ทะเบียนบา้นพรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบบั 
๔)  ใบรบัรองแพทย ์ จ  านวน  ๑  ฉบบั 



 

๕)  บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรอ่ืนท่ีทางราชการออกใหแ้ละติดรูปถ่ายของผูถื้อบตัร    
พรอ้มส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบบั 

๖)  รูปถ่ายหนา้ตรงไมส่วมหมวก  ไมส่วมแวน่ตาด า  ขนาด  ๑.๕  นิว้  จ  านวน  ๒  รูป  (ถ่ายไว ้ 
ไมเ่กิน  ๖  เดือน) 

๗)  ใบส าคญัการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกลุ  พรอ้มส าเนา  จ  านวน  ๑  ฉบบั  (ถา้มี) 
ทัง้นีใ้นส าเนาหลกัฐานทกุฉบบัใหผู้ส้มคัรเขียนรบัรองส าเนาถกูตอ้งและลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย 

๖.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 
จะประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รบัการคดัเลือกภายในวนัท่ี  ๑๗  มิถุนำยน  ๒๕๖๓                    

ณ  บอรด์ประชาสมัพนัธแ์ละเว็บไซตโ์รงเรียนชาตติระการวิทยา 

๗.  วิธีกำรคัดเลือก 
ด าเนินการคดัเลือกโดยการทดสอบความรูค้วามสามารถ  และความเหมาะสมกบัต าแหนง่

ประเมินจากการทดสอบความสามารถเฉพาะต าแหนง่  (ขอ้เขียน)  และความเหมาะสมกบัต าแหนง่  
(สมัภาษณ)์  ในวนัท่ี  ๑๘  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  ณ  โรงเรียนชาติตระการวิทยา  ตัง้แตเ่วลา  ๙.๐๐ น.     
เป็นตน้ไป  

๘.  หลักสูตรกำรคัดเลือก 
ผูส้มคัรตอ้งไดร้บัการประเมินสมรรถนะดว้ยวิธีการประเมินสมรรถนะ  ดงันี ้

วัน/เวลำ สมรรถนะ  คะแนนเตม็ วิธีกำรประเมิน 
๑๘  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น 

ทดสอบความสามารถ       
เฉพาะต าแหนง่ 

๕๐ แบบทดสอบ 

๑๘  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
๑๑.๐๐ น.  เป็นตน้ไป 

ประเมินความเหมาะสม          
กบัต าแหนง่ 

๕๐ 
สอบสมัภาษณแ์ละ/หรือ  
ทดสอบการปฏิบตังิานจรงิ 

คะแนนรวมท้ังสิน้ ๑๐๐  

๙.  เคร่ืองมือ/อุปกรณส์อบภำคปฏิบัต ิ จะแจ้งให้ทรำบพร้อมวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์ 

๑๐.  เกณฑก์ำรตัดสิน 
จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก  เรียงล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูลงมาตามล าดบั        

โดยจะตอ้งไดค้ะแนนในแตล่ะภาคไมต่  ่ากว่า  รอ้ยละ  ๕๐  คะแนน  และคะแนนรวมไมต่  ่ากว่ารอ้ยละ  ๖๐  
กรณีคะแนนเทา่กนัใหพ้ิจารณาจดัล าดบัดงันี ้

-  คะแนนรวมเทา่กนั  ใหผู้ไ้ดค้ะแนนความเหมาะสมกบัต าแหนง่มากกวา่  เป็นผูอ้ยูใ่นอนัดบั      
ท่ีสงูกวา่ 



 

-  คะแนนทัง้สองวิชาเท่ากนั  ใหผู้ท่ี้มีหมายเลขประจ าตวัก่อนเป็นผูท่ี้อยูใ่นล าดบัท่ีสงูกวา่  
(หมายเลขประจ าตวัสอบจะใหต้ามล าดบัท่ีสมคัร) 

๑๑.  กำรประกำศขึน้บัญชี ผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
จะประกาศรายช่ือผูผ้า่นการคดัเลือก  ในวนัท่ี  ๒๒  มิถุนำยน  ๒๕๖๓  ณ  บอรด์ประชาสมัพนัธ์

และเว็บไซตโ์รงเรียนชาตติระการวิทยา  โดยจะเรียงล าดบัท่ีจากผูท่ี้สอบไดค้ะแนนสงูลงมาตามล าดบั  

๑๒.  กำรรำยงำนตัวและท ำสัญญำจ้ำง 
รายงานตวัและท าสญัญาจา้งวนัท่ี  ๑  กรกฎำคม  ๒๕๖๓  ณ  หอ้งประชมุธนทูอง  ๒  โรงเรียน

ชาตติระการวิทยา 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  มิถนุายน  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นางหทัยา  นกุอง) 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก ำหนดกำรสรรหำและเลือกสรรลูกจ้ำงช่ัวครำว 
(ต ำแหน่งครูผู้สอน  วิชำเอกดนตรีศึกษำ/ดนตรีสำกล) 

โรงเรียนชำตติระกำรวิทยำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต  ๓๙ 

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

ประกาศรบัสมคัร   วนัท่ี  ๑ – ๗  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
รบัสมคัร    วนัท่ี  ๘ – ๑๖  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 

(ในวนัและเวลาราชการ) 
ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ ฯ  วนัท่ี  ๑๗  มิถนุายน ๒๕๖๓ 
ประเมินสมรรถนะ   วนัท่ี  ๑๘  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
ประกาศผลการคดัเลือก  วนัท่ี  ๒๒  มิถนุายน  ๒๕๖๓ 
รายงานตวัและท าสญัญาจา้ง  วนัท่ี  ๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 


