
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนตระการพืชผล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนตระการพืชผล  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 

2  มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
จ านวน ๑ อัตราดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว 
๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ 
วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท/เดือน  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง 

   ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    
 
 
 
 
 



  ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวภาษาอังกฤษ 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 

๓.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

 

 ๔.  ขอบข่ำยท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕.  กำรรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ท่ี ณ ห้องวิชาการ  โรงเรียนตระการพืชผล เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

       ๕.๒  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนตระการพืชผล อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่ ๗  พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒  ในเวลาราชการ  

๖.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
       ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ  
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบั ติตามที่ก าหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนตระการพืชผล จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ๗.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนตระการพืชผล จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติและ
การสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด   ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ 
โรงเรียนตระการพืชผล  

 ๘.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนตระการพืชผล จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  ณ  โรงเรียนตระการพืชผล  และเว็ปไซตข์องโรงเรียนตระการพืชผล http://www.trakanschool.com 

 



 ๙. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
  โรงเรียนตระการพืชผล  อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต2 

 ๑๐.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑๐.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
  ๑๐.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 

         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างราย
เดือน จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/
ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือก
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๕  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
     
 
       

        
                                                              (นายรตัน์สถิตย์   สุหงษา) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนตระการพืชผล 


