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ประกาศโรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 

เร่ือง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูช่วยสอน 
โดยเงินนอกงบประมาณ 

……………………………………………………………………… 
            ด้วยโรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา เลขท่ี 45 หมู่ท่ี 1 ต าบลขุนทอง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวราย
เดือน เพื่อปฏิบัติงานในต าแหน่งครูอัตราจ้าง อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ด่วนมาก ท่ี สธ 04009/ 456 ลงวันท่ี 24 กรกฎาคม 2560 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค  0402.3/ ว 13 
ส่ัง ณ วันท่ี  26 กุมภาพันธ์  2652  ว่าด้วยระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 
และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ท่ี 512 / 2559 ส่ัง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559  
เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอก
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล 
เพื่อจ้างเป็นครูอัตราช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ต าแหน่งที่ด าเนินการคัดเลือก 
        รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน จ านวน 1 อัตรา 
            - สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรม จ านวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 
 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครคัดเลือก 
        เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้ 
        2.1 สัญชาติไทย 
       2.2 เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย 
        2.3 มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสารเสพติดท่ีผิดกฎหมาย 
        2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
         2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ 
หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
        2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษ
ส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีน่ารังเกียจ 
ของสังคม 
        2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
        2.9 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร 
       2.10 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกส่ังพักราชการ ถูกส่ังให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้หรอืตาม
กฎหมายอื่น หรือถูกส่ังพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพ
นั้น ๆ 



2 
 
         2.11 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         2.12 ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ 
3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 
         3.1 เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22 ปี ถึง 35 ปี 
         3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก 
                3.2.1 อุตสาหกรรม      3.2.2 อุตสาหกรรมศิลป์ 
        3.2.3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม     3.2.4 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      3.2.5 วิศวกรรมไฟฟ้า    3.2.6 วิศวกรรมเครื่องกล 

     3.2.7 วิศวกรรม (อุตสาหกรรม)   3.2.8 การสอนอุตสาหกรรมศิลป์   
         3.3 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครู 
         3.4 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
         3.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ ท่ีได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
         3.6 เพศชายมีใบแสดงส าเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ (แบบ สด.43) กรณีท่ีผ่าน 
การตรวจเลือกทหารกองเกินแล้ว ใบยกเว้นการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
4.  การรับสมัคร 
         4.1  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
            ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันท่ี  7-13 กรกฎาคม  2565 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหาร 
งานบุคคล ช้ัน 1 อาคารโคกสี  โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา เวลา 09.-00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ    
         4.2  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  
   ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ท่ี โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา ในระหว่างวันท่ี 14–20 กรกฎาคม 2565 
ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
         5.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
 (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
         5.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู(ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)พร้อมฉบับจริงจ านวน 1 ฉบับ 
         5.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
         5.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
         5.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จ านวน  1 ฉบับ  
 5.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 5.7  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.  
ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
  ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวันรับ
สมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่น
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หลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร 
โดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
6.  การยื่นใบสมัคร 

6.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง     
และครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
 6.2 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา 
8.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี  25 กรกฎาคม 2565 
       09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

 
- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ และสอบสอน 
- พิจารณาแฟ้มผลงาน 
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9.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
    โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา จะด าเนินการสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์พิจารณาแฟ้มผลงาน  
วันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา 
10.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

10.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 75  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน         
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน    
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                

10.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  9 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา   
ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2565 รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกนิ  1 ปี  นับต้ังแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   

10.3 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี 1 แต่ละวิชาเอก  รายงานตัว ท าสัญญาจ้างในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 
เวลา 09.00 น.  เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา  หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ท่ีก าหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป 
11.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     

11.1  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     
จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

11.2  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดท า
สัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
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11.3  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
     11.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน      

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  7  เดือน กรกฎาคม พ.ศ.  2565 
           
 
 

 
(นายภราดร   พวงประโคน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา 
 
 
 
 
ข้อมูลการติดต่อ 
         โรงเรียนเกล็ดล้ินวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังอยู่เลขท่ี 45 หมู่ท่ี 1 ต าบลขุนทอง  
อ าเภอบวัใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  โทรศัพท์: 044-975-228-9  


