
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

------------------------------------------------ 
 ด้วยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาตรัง กระบี่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
จำนวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 
04009/3876 ลงวันที่  15 มีนาคม 2557 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  
29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และ
เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจา้งชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  

   1.ตำแหน่งที่ดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน
ละ 9,140 บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษา  
 -สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์          จำนวน 1 อัตรา 

2.คุณสมบัติท่ัวไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 สัญชาติไทย 
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าทีใ่นพรรคการเมือง 
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้น

แต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน 
ท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นในวันสมัครด้วย 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 1. มีความรู้ระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
 2. มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบเครือข่ายและการซ่อมบำรุง 
 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 



 ๒ 
       3.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล (ชั้น ๑ อาคารเรียน ๑) โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่  ตั้งแต่วันที่ 25-
29 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.30 – 16.00 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

4.เอกสารและหลักฐานทีผู่้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูพร้อมฉบับจริง    จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง     จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)      จำนวน ๑ ฉบับ 
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗ ใบรับรองแพทย์ 

 
5.การยื่นใบสมัคร  
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง โดยต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน  
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน  
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
 
6.การประกาศรายช่ือผูมี้สิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่  1 สิงหาคม 2565  ทางเว็บไชต์และเพจ

ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ หรือสอบถามได้ที่หมายเลข
โทรศัพท ์075-๖๙๑๔๗๐  

7.วิธีการคัดเลือก  
ใช้วิธีการสอบขอ้เขียน สอบสอนและสอบสัมภาษณ์  

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
4 สิงหาคม 2565 
09.00 น.เป็นต้นไป 

 
-สอบข้อเขยีน 
-สอบสอน 
-สอบสัมภาษณ์ 

 
50 
50 
50 

 

คะแนนรวม 150  

8.วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จะดำเนินการสอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่ 

4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ ห้องดังข้าว โรงเรียนเหนือคลอง     
ประชาบำรุง 

 
 



 ๓ 
9.เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก 

๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม 
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันจะให้สิทธิ์ผู้ที่มาสมัครเป็นลำดับแรกก่อน 

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง 
ลงมาภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565  

10.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง  
๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
- วันที่ 8 สิงหาคม 2565 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง 

ชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ
ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าทีค่รูผู้สอนต้องไปรายงานตัวเพ่ือ 
จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
 

๑๑.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

                                                                 (นายอาทิตย์  บิลสัน) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 



 ๔ 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกลกูจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 
................................................................................ 

22  กรกฎาคม  2565  ประกาศรับสมัคร  
25-29 กรกฎาคม 2565 รับสมัคร (ในเวลา 08.30 – 16.00 น.)  
1 สิงหาคม 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก  
4 สิงหาคม 2565  สอบข้อเขียน ปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์   
5 สิงหาคม 2565  ประกาศผลการคัดเลือก  
8 สิงหาคม 2565  รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  

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


