
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

จากเงินนอกงบประมาณปี 2563 

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

 ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 จัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดราชบุรีของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นค่าจ้างครูเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนครู  ในการนี้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ ราชบุรี ต าบลดอนคลัง  อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวฯ 
จ านวน 1 อัตรา จึงมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จ านวน ๑ อัตรา                       

ดังนั้น  อาศัยความตามหนั งสือส านักงานคณะกร รมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ด่วนที่ สุ ด                   
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงาน
ราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 
กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน 
ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง   
1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน 1 อัตรา 

- กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก คอมพิวเตอร์  
1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิเ์ข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
๒.๑ มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 

๒.๒.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย จ าแนกตามคุณวุฒิ ดังนี้ 

- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หรือ 
- ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรทางการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ต่อจากปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ 
- ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 
๒.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่      

คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา 
 



กรณีคุณวุฒิที่ผู้สมัครน ามาใช้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร       
หรือกรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครจะพิจารณา       
นับหน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตามแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว7 ลงวันที่ 18 เมษายน 2556 (รายละเอียดแนบท้าย) 

กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาหรือกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก จะหารือส านักงานเขต         
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการคัดเลือก ถือเป็นที่สุด 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อก ากับ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ณ ห้องธุรการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ต าบลดอนคลัง 
อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 19-26 ตุลาคม ๒๕๖3 ติดต่อสอบถาม โทร.032-267369 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นวันสมัครคัดเลือก 
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและส าเนา จ านวน 1 ชุด       

พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร ดังนี้ 
๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอ านาจอนุมัติการส าเร็จการศึกษาแล้ว และใบแสดงผล     

การเรียน (Transcript) 
๔.2 ทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง       
๔.๓ บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
๔.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน(ถ้ามี) 
๔.5 ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน  

ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 
๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  จ านวน 3 รูป 
๔.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)        
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตรงตาม

ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครคัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือก
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

๕. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 27 

ตุลาคม 2563  ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.tuprb.ac.th 
 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีทดสอบความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถวิชาเอก               

และด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสรรหาบุคคลฯ  
 
 

http://www.tuprb.ac.th/


วิชา คะแนน เวลา หมายเหตุ 
- ทดสอบความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถวิชาเอก 
- สอบสัมภาษณ์ 

10๐ 
50 

๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  

รวมคะแนน ๑5๐   

๗. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จะด าเนินการทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก และสอบ

สัมภาษณ์ ในวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 

ผู้ถือว่าผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยจะเรียงล าดับจากมากไปน้อย           
กรณีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า 

๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖3                                 

ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี และทางเว็บไซต์ www.tuprb.ac.th 
๑๐. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 

จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ไว้ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือกหรือสิ้นสุด
ระยะเวลาตามโครงการ ส าหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

10.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว 
10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับการจ้าง 
10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 

๑๑. การด าเนินการจัดจ้าง 
11.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง

ชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว ตามวัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่
ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน  เวลาที่ก าหนด จะถือว่า      
สละสิทธิ์ 

11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน กรณีผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ 

11.3 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสาร           
โดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

(นางสาวเขมิกา จุฬารมย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ลงวันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3) 

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

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖3  
2 รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) วันที่ 19-26 ตุลาคม ๒๕๖3  
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก วันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๖3  
4 ทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอก  

และสอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖3  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๖3  
6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๖3  
7 จัดส่งสัญญาจ้างให้ สพม.8 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563  

 
 
     

     

        

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


