
 
ประกาศโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
---------------------------------------- 

ด้วย โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา  

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔                  
ลงวันที่ ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่               
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้ 

 

          ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
                     ๑.๑ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง    จำนวน ๑ อัตรา 
                     ๑.2 ค่าตอบแทน เดือนละ 15,๐๐๐ บาท 
                     ๑.3 ระยะเวลาการจ้าง  วันที่ 6 มิถุนายน 2565  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
          ๒. คุณสมบัตทิั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครรับคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 
                     2.1  มีวุฒปิริญญาตรีทางการศึกษา สาขาท่ีรับสมัคร (ผู้มีประสบการณ์สอนจะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษ) 
                     2.2 มีใบประกอบวิชาชีพ  

           2.3 มีสัญชาติไทย 
  2.4 เพศชาย/หญิง มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
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๓.  วัน เวลา และ สถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง                         
ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม  
2565  ถึง 1 มิถุนายน 2565  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป 
ทางเว็บไซต ์ www.wl.ac.th และทาง Facebook โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
๔.  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร 

๔.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด  ๑ นิ้ว                จำนวน ๓ รูป 
 ซึ่งเป็นรูปถ่ายครั้งเดียว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร 
          4.2 สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา 
ตรงกับตำแหน่งที่สมัคร                                                                                จำนวน 1  ฉบับ 

๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ                                    จำนวน ๑  ฉบับ  
๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                                   จำนวน ๑  ฉบับ  
4.5 ใบประกอบวิชาชีพคร ู                                                                 จำนวน 1 ฉบับ 
๔.6  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 30 วัน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม 

ตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549                                                             จำนวน 1  ฉบับ 
๔.7  สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ-ชื่อสกุล           จำนวน ๑  ฉบับ  
** ทั้งนี้ให้รับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ** 

5. เงื่อนไขการรับสมัคร 
           ผูส้มัครเข้ารับการคัดเลือก สรรหา จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆในใบสมัคร พร้อมทั้ง ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
           ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผุ้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆหรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการ
ได้เข้ารับการคัดเลือก สรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   /6.หลักเกณฑ์..... 
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6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
    ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ ความสามารถ ด้วยวิธีการประเมินดังนี้ 
 

วัน เวลา สอบคัดเลือก หลักเกณฑ์การคัดเลือก คะแนนเต็ม 
2 มิถุนายน 2565 
9.00น. เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ ณ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 50 

รวม 50 
 

           ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป้นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถท่ีใช้
เฉพาะตำแหน่งและคะแนนสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  
          การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนรวมที่สอบได้ กรณีถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้ได้
ลำดับสูงกว่า 
7. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
          โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทางเว็บไซต์  www.wl.ac.th และทาง 
Facebook โรงเรียนวังหลังวทิยาคม ในวันที่ ๒ มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป 
8. การทำสัญญาจ้างและเงื่อนไขในการจ้าง 
   8.1 วันที่ 6 มิถุนายน 2565 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง รายงานตัวเวลา 7.30 น. ทำสัญญาจ้าง
และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2565 
    8.2 ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำสัญญาต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะ
ถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาสรายชื่อ 
    8.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครุผู้สอน ในกรณีระหว่างการจ้างหากปรากฎว่าเป้นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่
กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้างอาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

             ประกาศ  ณ  วันที่  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.  2565 
  

 

 

                                                                              (นายคงทัศษณ์  คงเมือง) 
                                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลังวิทยาคม 
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กำหนดการรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนวังหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565                    ประกาศรับสมัคร 
ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2565           รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.00 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2565                      ณ โรงเรียนวงัหลังวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565                         ดำเนินการสอบคัดเลือก (เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) 
วันที่ 2 มิถุนายน 2565                         ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ( เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป) 
วันที่ 6 มิถุนายน 2565                         ทำสัญญาจ้าง ณ ห้องบริหารบุคคล โรงเรียนวังหลังวิทยาคม  


