
 

 
ประกาศโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 
…………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา สำนักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญญ มี
ความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา อาศัยความ
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ 
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบ
อำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว 
ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกนาฏศิลป์  ดังนี้ 

 
1. ชื่อตำแหน่ง ท่ีจะดำเนินการคัดเลือก  

๑.๑  ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูผู้สอน  วิชาเอกนาฏศิลป์  จำนวน  1  อัตรา   
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 2 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 

พ.ศ. 2537 (โดยอนุโลม) ดังนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 

  (2) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

 (3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
  (4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๕  
  (5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบการ
ทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น 
  (6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 

/(7) ไม่เป็นผู้... 
 



  (7) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  (8) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (9) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(10) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ   

(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจาก เพราะกระทำผิดวินัยตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการของส่วนราชการหรือตามกฎหมายอื่น 
  (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าราชการ 
  สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่สามารถรับสมัครรับสอบคัดเลือก เพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง
บุคคลเข้ารับราชการได้ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่นว 86/2501 ลงวันที่ 27 
มิถุนายน  2538 
 ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

(๑) มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในสาขาวิชา นาฏศิลป์ 

(๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖ (ถ้ามี) 

 
3. รายละเอียดการจ้าง 
 ลักษณะการจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากเงินนอกงบประมาณ  
 อัตราค่าจ้าง/เดือน ครูผู้สอน  8,000 บาท 
 ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 25 มกราคม  2565  ถึง วันที่ 30 เมษายน  2565 
 
4. การรับสมัคร 

4.๑. วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัคร  ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  อาคาร 1  

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม  พ.ศ. 2565    
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 4.๒. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร  

 (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑× ๑.๕ นิว้ เป็นรูปถ่ายคราวเดียวกัน
ซึ่งถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๒ รูป 

 (๒) คุณวุฒิการศึกษา เช่น ใบประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายจำนวน  ๑  ฉบับ  โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา   และ
ได้อนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัคร 
 

/(3) บัตรประจำ... 



(3) บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาภาพถ่าย จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
ทั้งนี้ ในสำเนาภาพถ่ายหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย 

(4) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลของทางราชการไม่เกิน ๑ เดือน 
  (5) หลักฐานอ่ืน เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีท่ีหลักฐานในการ
สมัครไม่ตรงกัน) พร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ ๑ ฉบับ 

4.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิเข้ารับการ
สรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสำหรับผู้นั้น จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
 
5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  19 มกราคม  พ.ศ.  2565 
ณ   โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  
 
6. วัน  เวลา  และสถานที่ในการคัดเลือก   

โรงเรียนจะการคัดเลือกในวันที่ 21 มกราคม  พ.ศ. 2๕65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.3๐ น เป็นตน้ไป  จนกว่าจะแล้ว
เสร็จ  ณ  โรงเรียนม่วงสามสบิอัมพวันวิทยา 
 
7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 

จะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการดังนี้ 
7.1  ทดสอบความรู้วิชาเอก  50 ข้อ 50 คะแนน  ตั้งแต่เวลา  09.00 - 11.00  น. 
7.2  สอบสัมภาษณ์   50  คะแนน   โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

(1)  ประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการทำงาน  ประสบการณ์ในการทำงาน 
(2)  บุคลิกภาพด้านต่างๆ  และอุปนิสัย 
(3)  คุณธรรม  จริยธรรม  และเจตคติ 
(4)  ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่  และความรู้ในการรักษาความ 

ปลอดภัยของชาติ 
   (5) ความสามารถพิเศษ 
 

/8. การประกาศ... 
 
 



8 .การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือก  ในวันที่  22 มกราคม  พ.ศ.   

๒๕65 
 

9.  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
รายงานตัว  และทำสัญญาจ้างในวันที่ 24 มกราคม  พ.ศ.  ๒๕65  เวลา 08.30-12.00 น.  

ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล  อาคาร 1 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 
 

   ประกาศ ณ วันที่  11 มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 

    (นายประจักษ์พงศ์  วรรณโชติ) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
       เอกสารหมายเลข 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ   ที่จะทำการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา  ลงวันที่  11  มกราคม  พ.ศ. 2565 
 

 
ที ่ โรงเรียน อำเภอ วุฒิ สาขา/วิชาเอก อัตรา

ค่าจ้าง 
จำนวน
อัตรา 

หมาย
เหตุ 

1 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ม่วงสามสิบ ปริญญาตรี นาฏศิลป์ 8,000 1  
        

รวม 1  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


