
 
ประกาศโรงเรียนวัดประชาวงศาราม 

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
………………………………………………………………………………………. 

ด้วย โรงเรียนวัดประชาวงศาราม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่การสอน ตำแหน่ง ครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ จึงประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
การคัดเลือก เพื่อคัดเลือกบุคลากรลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีในโรงเรียนวัดประชาวงศาราม ดังนี้ 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 
   ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู ้สอน ด้านการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา             

อัตราเงินเดือน ๑๐,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
    2.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการคร ูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปริญญาตรีอื่นๆ ท่ีมีความสามารถในการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 

    2.3 เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านอินโฟกราฟิก เขียนโปรแกรม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ถ่ายภาพ ตัดต่อวิดีโอ และสามารถซ่อมคอมพิวเตอร์ได้ 

    2.4 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ 
ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

    2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
    2.6 เป็นผู้มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นครู สามารถปฏิบัตินตามกฎ ข้อบังคับ

ของโรงเรียน 
    2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือ  

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 

3. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครคัดเลือก 
    3.1 สำเนาปริญญาบัตร/ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร

พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ  
3.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ 
3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน  

จำนวน  ๓  รูป 
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3.4 ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ 

3.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากหน่วยงานอื่น  
      หลักฐานการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ใบสำคัญการสมรส จำนวน 1 ฉบับ 

4. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
    ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบให้ยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องพักครู (อาคารเรียน ๓) โรงเรียน                       

วัดประชาวงศาราม หมู่ท่ี ๑ ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประกาศรับสมัคร และรับสมัคร
ต้ังแต่วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม 2565 ถึงวันท่ี ๒๐ พฤษภาคม 2565 เวลา 0๘.๐๐ - 1๕.๐๐ น. ในวันทำการ 

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 
 5.1 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ 
         ในวันศุกร์ ท่ี ๒๐ พฤษภาคม 2565 เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

: โรงเรียนวัดประชาวงศาราม https://www.facebook.com/pracha02/ หรือเว็บไซต์ www.wps.ac.th  
และสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ - ๖๐๖๓๕๗๗ 

    5.2 วัน เวลา สถานท่ี และรายละเอียดการสอบ 
ในวันจันทร์ ท่ี 2๓ พฤษภาคม 2565 ต้ังแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน 

วัดประชาวงศาราม 
โดยทำการสอบ ดังนี้ 
1. สอบปฏิบัติการสอน    คะแนนเต็ม  50  คะแนน 
    โดยใช้เนื้อหาบทเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ตนเองถนัด

เวลา ๕๐ นาที 
2. สอบสัมภาษณ์    คะแนนเต็ม  50  คะแนน 

 5.3 ประกาศผลการคัดเลือก 
ในวันอังคาร ท่ี ๒๔ พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ผ่านช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊ก : 

โรงเรียนวัดประชาวงศาราม https://www.facebook.com/pracha02/ หรือเว็บไซต์ www.wps.ac.th  
และสอบถามรายละเอียดได้ท่ีเบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๖๐๖๓๕๗๗ 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ 

7. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก 
    การประกาศรายช่ือผู้ท่ีสอบผ่านการคัดเลือก จะเรียงลำดับจากผู้ท่ีสอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา 

ตามลำดับในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ท่ีได้รับหมายเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับท่ีสูง
กว่า เมื่อสถานศึกษาได้จ้างในตำแหน่งอัตราว่างท่ีประกาศรับสมัครแล้ว การขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกใน
ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 
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8. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
8.1 การดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับหนังสืออนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันพุธ ที่ ๑ มิถุนายน 2565 และสิ้นสุดวันศุกร์ ท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 8.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก 
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบญัชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
 8.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว 
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ 
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

 8.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ 
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/ พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

 8.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฎว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ท้ังส้ิน 
กรณีใดๆ 

9. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                   

(นางสาวจันทวดี  เหล่าเกื้อ) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประชาวงศาราม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูจ้างสอน รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 
 

⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧⬧ 

วันท่ี  ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   - ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕   - รับสมัคร 
วันท่ี  ๒๐  พฤษภาคม ๒๕๖๕   - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕   - ดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๖๕   - ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕   - รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


