
1 
 

 
 
 

  

ประกาศโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 
เร่ือง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

วิชาเอกภาษาไทย 
-------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ สังกัด สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี                
มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 
จำนวน ๑ อัตรา อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 
ลงวันที ่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ๒๙ /๒๕๔๖               
ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว เกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศ        
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลท่ัวไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
๑.๑  ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย  จำนวน ๑ อัตรา 
๑.๒  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
๑.๓  ระยะเวลาจ้าง ๖ เดือน (๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
๑.๔  ปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และปฏิบัติหน้าที่อื ่นตามที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา 
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู       
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครหรือปริญญาตรี     
สาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับผู้ที ่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้ นฐานทางวิชาชีพครู  
ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) สำเร็จการศึกษา 

๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู      
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหลักฐาน
ท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๒.๕ มีสัญชาติไทย 

 
/๓. วัน เวลา... 



2 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย      

โดยสามารถสแกน QR code เพื ่อเข้าระบบรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที ่ ๓-๑๑ เมษายน ๒๕๖๖            
(รวมระยะเวลา ๗ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์หลักฐานประกอบ 
การสมัครที่เป็นไฟล์ .jpg หรือ .pdf ในระบบรับสมัครออนไลน์ (รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน
ประกอบการสมัครทุกฉบับก่อนอัปโหลดไฟล์ข้อมูล) และให้นำหลักฐานประกอบการสมัครดังกล่าวมายืนยัน   
ในวันจันทร์ ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันสอบคัดเลือก 
 หมายเหตุ : .ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เข้ากลุ่มไลน์ตาม QR code 
เพื่อเข้าระบบรับสมัครออนไลน์และเข้ากลุ่มไลน์ 
 
 
 
 
 
 

                         สแกนเข้าระบบรับสมัคร         สแกนเข้ากลุ่มไลน์ 
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู ้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ  ฉบับจริงพร้อมสำเนา 
จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้ 

  ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  
  ๔.๒  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร   
  ๔.๓  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  ๔.๔  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   
            ๔.๕  สำเนาทะเบียนบ้าน  
           ๔.๖  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ – ช่ือสกุล (ถ้ามี)   
         ๔.๗  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๔.๘  ใบรับรองแพทย์ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน ๓๐ วัน 
*** สำเนาเอกสารและหลักฐานการสมัครทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง “สำเนาถูกต้อง” พร้อมท้ัง

ลงช่ือและวันท่ีกำกับไว้ทุกหน้าของสำเนาเอกสาร ยกเว้นในรับรองแพทย์ ไม่ต้องรับรองสำเนา *** 
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖      
โดยประกาศผ่านช่องทางกลุ ่มไลน์ “ปป.- ร ับสมัครลูกจ้างชั ่วคราว” และทางเว ็บไซต์ของโรงเรียน           
ประสาทรัฐประชากิจ www.ppschool.ac.th 
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 ๖. วัน เวลาและสถานที่คัดเลือก 
สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน 

วัน เวลาและสถานที่สอบ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด คะแนนเต็ม 
วันจันทร์ ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. 
ณ สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู 
อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สอบสัมภาษณ์ 
- บุคลักลักษณะ ท่วงทีวาจา 
- วุฒิภาวะทางอารมณ์และปฏิภาณไหวพริบ 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- แฟ้มประวัติส่วนตัว 
- แฟ้มสะสมงานหรือเอกสารประกอบ 

๕๐ คะแนน 

วันจันทร์ ท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. 
ณ สมาคมศิษย ์ เก ่า ผ ู ้ปกครอง ครู  
อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 

สอบปฏิบัติการสอน 
     ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เวลา    
๑๕-๒๐ นาที (นำแผนการจัดการเรียนรู ้มา
ประกอบด้วย) 

๕๐ คะแนน 

๗. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
๗.๑ ผ ู ้ท ี ่ ได ้ร ับการค ัดเล ือกจะต ้องได ้คะแนนสอบคัดเล ือก ท ั ้ งการสอบสัมภาษณ์                 

และสอบปฏิบัติการสอนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับโดย         
ให้ผู้ที ่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากคะแนนยังเท่ากันให้ขึ้นอยู่กับ      
ดุลยพินิจของคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสิน 

๗.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๗.๑ โดยเรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนน
รวมสูงสุดตามลำดับ ภายในวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.ppschool.ac.th  

๗.๓  ผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
  (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 ๗.๓  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ ้นสุด ผู ้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่น          

จะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
๘. การจ้างและเง่ือนไขการจ้าง 

๘.๑  ผู้ที ่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันจันทร์          
ท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ ช้ัน ๒ สำหรับการเรียกตัว
ผู ้ได้ร ับการคัดเลือกมารับการจ้างครั ้งแรกให้ถือประกาศขึ ้นบัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกเป็นการเรียกตัว             
เพื่อทำสัญญาการจ้างระยะเวลาในการจ้าง ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖         
(ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และมัธยมศึกษาปีท่ี ๔ 

http://www.ppschool.ac.th/
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ในวันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์     
ในการเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้างต่อไป 

๘.๒  การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาไทย ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่        
การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์       
จะบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัครและสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก          
ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด 

๘.๓  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏ
ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้อำนวนการสถานศึกษาหรือผู้มีอำนาจ           
ในการจ้าง สามารถส่ังเลิกจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
 
 

(นายสมมาต โพธิ์ทอง) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 


