ประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นวั ง ไพรวิ ท ยาคม อ าเภอวั ง สมบู ร ณ์ จั ง หวั ด สระแก้ ว ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษาสระแก้ว มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็ นครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์
จานวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
ครูผู้สอนเอกคอมพิวเตอร์ จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,๐๐๐. บาท
๒. คุณสมบัตทิ ั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ มีสัญชาติไทย
๒.๓ มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๕ ไม่เป็ น ผู้ มีก ายทุ พ พลภาพจนไม่ส ามารถปฏิ บัติห น้ าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ใ นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๒.๖ ไม่เป็น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือเจ้าหน้าที่โน
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิด
ทางอาญ าเว้ น แต่ เ ป็ นโทษ ส าห รั บ ความผิ ด ที่ ได้ ก ระท าโดยป ระมาทห รื อ ความผิ ด ลหุ โ ท ษ
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รั ฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนั กงานหรือลูกจ้ างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วน ท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ซี่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นในวันสมัครด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
๑. เป็ นผู้ได้รับ วุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และจะต้องมี
ความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา

-๒๒. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ
อยู่ในระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม
อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัด สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 ตุลาคม ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือกรอกใบสมัครออนไลน์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบให้ครบถ้วนภายในวันและเวลา
ดังกล่าว
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสาเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือสาเนาใบอนุญาตประกอบการสอนพร้อมฉบับจริง
จานวน ๑ ฉบับ
๔.3 ใบสาคัญแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๔.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.5 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.7 รูปถ่าย ขนาด 1.5 นิว้ จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และลงชื่อกากับไว้ด้วย
๔.8 ใบรับรองแพทย์ จากแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค ๒๕๕๓
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
เงื่อนไขในการสมัคร
ผู้ ส มั ค รเข้ า รั บ การเลื อ กสรรจะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบในการตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือวุฒิคุณการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิ ของตาแหน่งที่สมัครอันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ สมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น
จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งนั้น

-๓๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ - ยื่นใบสมัครสอบและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่กาหนด
๕.๒ ผู้ ส มั ค รต้ อ งแจ้ ง สถานที่ ที่ ส ามารถติ ด ต่ อ ได้ ท างจดหมายลงทะเบี ยนในเขตจ่ า ยของ
การไปรษณียไ์ ว้ในใบสมัคร เบอร์โทรศัพท์และ ID Line ที่ติดต่อได้แน่นอน
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่ อผู้ มีสิ ท ธิ์ เข้า สอบคัด เลื อ กวัน ที่ 22 ตุ ลาคม ๒๕๖4 ณ ป้ ายประชาสั ม พั น ธ์
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อาเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว และทาง http://www.wangprai.ac.th/
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
คะแนนเต็ม
วันที่ 2๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4
๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.
- สอบข้อเขียน
ด้านความรู้ความสามารถทั่วไป
๕๐
ด้านความรู้เฉพาะตาแหน่ง
๕๐
๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
- สอบสัมภาษณ์ และพิจารณาแฟ้ม
๕๐
ผลงาน
คะแนนรวม
๑5๐

หมายเหตุ

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นวั งไพรวิ ท ยาคม จะด าเนิ น การสอบข้ อ เขี ย น สอบสั ม ภาษณ์ พิ จ ารณาแฟ้ ม ผลงาน
วันที่ 2๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวังไพร
วิทยาคม
๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกัน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ (90 คะแนน) ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยัง ได้คะแนน
เท่ากันจะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้
ที่มีลาดับการสมัครสอบมาก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลง
มา ในวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4 โดยไม่มีการขึ้นบัญชี

-๔๙.๓ ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ รายงานตัว ทาสัญญาจ้างในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖4
เวลา ๐9.๐๐ – 12.00 น. ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบ
คัดเลือกได้อันดับถัดไป
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวัน
เวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อ งใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้ นสุด ผู้ส มัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(นางวรรณวนา พิทักษ์สงคราม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวังไพรวิทยาคม

ปฏิทินการดาเนินการสอบคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ลงวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖4
................................................................................
12 ตุลาคม ๒๕๖๔
14 – 20 ตุลาคม ๒๕๖๔
22 ตุลาคม ๒๕๖๔
2๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
29 ตุลาคม ๒๕๖๔
1 พฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
- สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์
- ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัวทาสัญญาจ้าง

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

รู ปถ่าย
1.5 นิ้ว

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทาหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ เลขที่........../2564
โรงเรียนวังไพรวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว
………………………………………………………….
๑. ชื่อ................................................................ นามสกุล.......................................................................................
สัญชาติ ........................................................เชื้อชาติ.................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.............. เดือน..........................พ.ศ. ........................ อายุถึงวันสมัคร...................ปี...................เดือน
3. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน...........................................................................................................................
เมื่อวันที่…....เดือน.......................พ.ศ...................หมดอายุเมื่อวันที่…......เดือน........................พ.ศ..................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล...............................................
อาเภอ...................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์....................
เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... ID Line ………………………………………………………………..
5. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก..................................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา.............................................................................................................................................
วิชาเอก……………………………………………………..……………………เกรดเฉลี่ย.........................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................
6. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างทาหน้าที่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวังไพรวิทยาคม

(ลายมือชื่อ).....................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...........เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว
ลงลายมือชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร
(.................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................

