
 

 

                                       

ประกาศโรงเรียนวังไทรวิทยาคม 
 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
********************* 

 

ด้วยโรงเรียนวังไทรวิทยาคม  อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก 
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวนัที่  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สัง่ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๘,๕๐๐  บาท (-แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน-) 
 

         - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์   จ านวน   ๑   อัตรา 
  
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
      ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
ก าหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) 
ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
      ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวังไทร
วิทยาคม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร  ตั้งแต่วันที่   ๒๙ ตุลาคม  – ๑๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   
ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
 
 



- ๒ - 
๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

          ๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่รับสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
              ๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
     ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิว้  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
     ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
               ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
     ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ห้องบุคลากร
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร 
          ๗.  วธิีการคัดเลือก 
     การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
          ๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      โรงเรียนวังไทรวิทยาคมจะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  ๑๓  พฤศจิกายน  
๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวังไทรวิทยาคม 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
      ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน   โรงเรียนจะแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่อีกครั้งเพ่ือคัดเลือกตามความเหมาะสม                 
     ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง 
ลงมาภายในวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  
 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
         ๑๐.๑   ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
                  -  วันที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
         ๑๐.๒   การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 
 
 



- ๓ - 
           

         ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
        ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
            ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๒๘    เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           
  
 
                                                              (นายอานนท์    เชาว์ไว) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน 

ตามประกาศโรงเรียนวังไทรวิทยาคม  ลงวันที่  ๒๘   ตุลาคม   ๒๕๖๓ 
................................................................................  
 
๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๒๘ ตุลาคม–  ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รับสมัคร (ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓    ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๐ พฤศจิกายน   ๒๕๖๓    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ต าแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................... ......................... 
2. เกิดวันที่..................เดือน................................พ.ศ.................... อายุ.............ป.ี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก........... ...................................................  
 จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน................ ...  พ.ศ. ..........  
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................   
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี......................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต............. จังหวัด ................. 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ.......................จังหวัด......................  
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................. ............................... 
9. ชื่อบิดา.......................................................... ...............ชื่อมารดา..................................................................  
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ส าเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับ
คัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
                        (..........................................................) 
              วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............
   
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
ลงชื่อ............................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน............................ พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก...................................... 
ลงชื่อ...........................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
     (.............................................) 
วันที่............เดือน.............................พ.ศ. .................. 
 

 



 
 


