
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดบ�านเพชร 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป�นลูกจ�างชั่วคราว ปฏิบัติหน�าท่ีครูผู�สอน 

********************* 
ด�วย  โรงเรียนวัดบ�านเพชร หมู% 7 ตําบลแสวงหา   อําเภอแสวงหา   จังหวัดอ%างทอง 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง มีความประสงค1ท่ีจะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ�างเป�นลูกจ�าง
ชั่วคราว ทําหน�าที่ครูผู�สอนจํานวน  1  อัตรา อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ด%วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม  2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 29/2546 สั่ง ณ วันท่ี 8  กรกฎาคม  2546 เร่ืองมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทน
เก่ียวกับลูกจ�างช่ัวคราว และเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ�างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ�างเป�นครูอัตราจ�างชั่วคราว  
ทําหน�าท่ีครูผู�สอน ดังนี้ 
              1. ตําแหน�งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ�างเป%นครูอัตราจ�าง  จํานวน  1  อัตรา 
อัตราค%าจ�างเดือนละ 7,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ�วน-)  

    2.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน�งของผู�มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป�นผู�มี
คุณสมบัติ ดังน้ี 

 2.1 คุณสมบัติท่ัวไป  

  2.1.1  เป�นผู�มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30  แห%งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก�ไขเพิ่มเติม  

2.1.2  มีสัญชาติไทย 
2.1.3  ไม%เป�นบุคคลล�มละลาย 
2.1.4  ไม%เป�นผู�มีร%างกายทุพพลภาพจนไม%สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ

หรือจิตฟJKนเฟLอน ไม%สมประกอบหรือเป�นโรคตามท่ีกําหนดไว�ในกฎหมายว%าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน 
2.1.5  ไม%เป�นผู�ดํารงตําแหน%งข�าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ

เจ�าหน�าท่ีพรรคการเมือง 
2.1.6  ไม%เป�นผู�เคยได�รับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงที่สุดให�จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต%เป�นโทษสาํหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.1.7  ไม%เป�นผู�เคยต�องโทษให�ออก ปลดออก หรือไล%ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือ

หน%วยงานอ่ืนของรัฐ 
2.1.8  ไม%เป�นข�าราชการหรือลูกจ�างของส%วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�างของ

หน%วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส%วนท�องถ่ิน 
2.2  คุณสมบัติเฉพาะตําแหน%ง 
 2.2.1 เป�นผู�ได�รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา (เอกภาษาอังกฤษ) ตามท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด เป�นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน%ง และจะต�องได�รับอนุมัติจากผู�มีอํานาจไม%หลังวันเปQดรับสมัคร
คัดเลือกวันสุดท�าย 

 2.2.2 เป�นผู�มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
คณะกรรมการคุรุสภาออกให� หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได�รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให� 
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 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู�ประสงค1จะสมัครสอบคัดเลือก ให�ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได� ณ โรงเรียนวัดบ�าน
เพชรหมู% 7 ตําบลแสวงหา อําเภอแสวงหา  จังหวัดอ%างทอง ตั้งแต�วันที่  2  กันยายน  ถึง  30 กันยายน 
2562  เวลา 09.00 – 16.00 น. เว�นวันหยุดราชการ 

4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู�สมัครสอบจะต�องนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 
  4.1 สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล�ว  
พร�อมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.2 สําเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร                       
พร�อมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 
  4.3 สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร�อมฉบับจริง   จํานวน  1  ฉบับ 
       4.4  สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน  พร�อมฉบับจริง       จํานวน  1  ฉบับ 

4.5  สําเนาทะเบียนบ�าน พร�อมฉบับจริง     จํานวน  1  ฉบับ 
4.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ�ามี)   จํานวน  1  ฉบับ 

      4.7  รูปถ%ายหน�าตรงไม%สวมหมวก และไม%สวมแว%นตาดาํ ขนาด  2 นิว้  จาํนวน  2 รูป                      
(ถ%ายไม%เกิน 6 เดือน) 
                4.8  ใบรับรองแพทย1    

 5.  การย่ืนใบสมัคร 
5.1  ผู�สมัครจะต�องรับ และยื่นใบสมัครสอบด�วยตนเอง  และต�องกรอกรายละเอียดใน             

ใบสมัครให�ถูกต�อง และครบถ�วน 
  5.2  ผู�สมัครต�องแจ�งสถานที่ท่ีสามารถติดต%อได�ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ%ายของการ

ไปรษณีย1ไว�ในใบสมัคร 
5.3  ผู�สมัครต�องลงลายมือชื่อในใบสมัครให�เรียบร�อยต%อหน�าเจ�าหน�าท่ีรับสมัคร 

 6.  การประกาศรายช่ือผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าสอบคัดเลือก    ภายในวันท่ี  1 ตุลาคม  พ.ศ.2562                       
ณ โรงเรียนวัดบ�านเพชร  หมู% 7 ตําบลแสวงหา  อําเภอแสวงหา จังหวัดอ%างทอง 
 
   7.วิธีการคัดเลือก 

การสอบข�อเขียนและสอบสัมภาษณ1 
วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหต ุ
วันที่  7 ตุลาคม พ.ศ. 2562                 
เวลา 09.00 น. เป�นต�นไป 

- สอบข�อเขียน 
- สอบสัมภาษณ1 

50 
50 

 

 คะแนนรวม 100  

8.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนวัดบ�านเพชร จะดําเนินการสอบข�อเขียนและสอบสัมภาษณ1  ในวันที่ 7 ตุลาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. เป�นต�นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดบ�านเพชร 
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9.  เกณฑAการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 

  9.1 ผู�สอบผ%านจะต�องได�คะแนนสอบสัมภาษณ1 ไม%น�อยกว%าร�อยละ 70 ในกรณีที่มีผู�ได�
คะแนนเท%ากัน ให�ใช�วิธีการสุ%ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต%งตั้ง       
  9.2 จะประกาศรายชื่อผู�ได�รับการคัดเลือกตามข�อ 9.1 เรียงตามลําดับจากผู�ได�คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันที่  8  ตุลาคม  พ.ศ.2562  

 10.  การจัดทําสัญญาจ�างผู�ผ�านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ�าง 
         10.1  กําหนดเวลาการดาํเนินการจัดทําสัญญาจ�าง 
   -  วันท่ี   1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  รายงานตัวทําสัญญาจ�างและเร่ิมปฏิบัติงาน 
  10.2 การจัดทําสัญญาจ�างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู�ผ%านการสอบ
คัดเลือก เป�นหนังสือเรียกตัวผู�มีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจ�างเป�นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน%งครูผู�สอนคร้ังแรก 
และให�มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเป%นหน�าที่ของผู�สมัครที่ต�องรับทราบประกาศรายช่ือ และการ
ขึ้นบัญชีผู�ผ�านการสอบคัดเลือก 
         10.3  ผู�ได�รับการจัดทําสัญญาจ�างเป�นลูกจ�างชั่วคราวรายเดือนตําแหน%งครูผู�สอน ต�องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ�างตามกําหนด  ถ�าพ�นเวลาดังกล%าวจะถือว%าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู�ผ%านการคัดเลือกเป�นการเฉพาะราย  
         10.4 การจ�างลูกจ�างชั่วคราวตําแหน%ง ครูผู�สอน ไม%มีข�อผูกพันต%อเน่ืองท่ีจะนําไปสู%การบรรจุ 
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป�นลูกจ�างประจํา/พนักงานราชการหรือข�าราชการหากผู�ใดประสงค1จะบรรจุเป�น
พนักงานราชการ หรือข�าราชการต�องดําเนินการสมัคร และสอบแข%งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ1
วิธีการ และเง่ือนไขที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ%างทอง และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานกําหนด  ตามลําดับ 

10.5 ผู� ได� รับการจ�างปฏิบัติหน�า ท่ีครูผู�สอน ในกรณีระหว%างป]งบประมาณการจ�าง                  
หากปรากฏว%าเป�นผู�ขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรู�ความสามารถความประพฤติไม%เหมาะสม ผู�มี
อํานาจในการจ�าง อาจสั่งเลิกจ�าง โดยไม%ต�องแจ�งให�ผู�รับจ�างทราบล%วงหน�า โดยไม%มีเง่ือนไข และจะไม%มีสิทธิ
เรียกร�องใด ๆ ทั้งสิ้น  
         10.5 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป�นท่ีสิ้นสุด ผู�สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค�านไม%ได�ไม%ว%ากรณีใด ๆ 
 
       จึงประกาศให�ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   28   เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
              (นางณัฐกาญจน1  วงศ1วีระกุล) 
      ผู�อํานวยการโรงเรียนวัดบ�านเพชร 
 
 
 


