
 

 

 

ประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอตัราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 

********************* 

  ดวยโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒ มีความประสงคจะรับ

สมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจางเปนครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน จํานวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตาม

หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 

๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  

๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราวและเกณฑวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจาง

ชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล

เพือ่จางเปนครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนดังนี้ 

 

๑. ตําแหนงที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน ๑ อัตรา 

  อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,ooo (-หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน-) 

       -   สาขาวิชา คอมพิวเตอร จํานวน  ๑  อัตรา 

  

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 

  ๒.๒  เปนผูที่ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชา คอมพิวเตอร และใบรายงานผลการศึกษา

(Transcript) ทีส่ําเร็จการศึกษา 

  ๒.๓  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ

ที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 

       ๒.๔  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

       ๒.๕  ถาผานการอบรมดานวิชาลูกเสือจะพิจารณาเปนพิเศษ  

       ๒.๖  ถาเปนเพศชายตองมีเอกสารการผานการเกณฑทหารหรือผานการเรียนนักศึกษาวิชาทหารมาแลว

  

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  

ตั้งแตวันที่  ๑๒ ตุลาคม – ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘   เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ไมเวนวันหยุดราชการ 

 



- ๒ - 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

  ๔.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา  

(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ูพรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

  ๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

  ๔.๗  ใบรับรองแพทย   จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๘  อื่นๆ  ( ) สําเนาใบผานการฝกอบรมวิชาลูกเสือ  จํานวน  ๑  ฉบับ 

    ( ) สําเนาใบผานการเกณฑทหารหรือผานการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  จํานวน  ๑  ฉบับ 

 

๕.  การยื่นใบสมัคร 

  ๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง  

และครบถวน 

  ๕.๒  ผูสมัครตองแจงสถานที่ที่สามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย 

ไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน 

        ๕.๓  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รบัสมัคร 

 

๖.วิธีการคัดเลือก 

  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ 

 

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

  โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมจะดําเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ 

ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘   

เวลา  ๐๙.๐๐ น.   

สอบปฏิบัติการสอน 

สอบสัมภาษณ 

๕๐ 

๕๐ 

 

รวมทั้งสิ้น ๑๐๐  

๘.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๘.๑  ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน  

จะจัดลําดับที่โดยใหผูที่ไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากยังไดคะแนน

เทากันจะใชวิธีการสุม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้ง                

 



- ๓ - 

  ๘.๒  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๘.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา   

ในวันที ่ ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘  ขึ้นบัญชีไวไมเกิน ๑ ป นับตั้งแตประกาศผลการสอบคัดเลือก แตหากมีการ

สอบคัดเลือกในตําแหนงเดียวกันครั้งใหม บัญชีผูไดรับการคัดเลือกครั้งกอนเปนอันยกเลิกตั้งแตวันประกาศ 

ผลการสอบคัดเลือกครั้งใหมและผูไดรับการคัดเลือกจะถูกยกเลกิการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  

   (๑)  ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือกไปแลว 

   (๒)  ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง 

       (๓)  ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด 
 

๙.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 

  ๙.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 

     -  วันที่  ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  รายงานตัวทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน  

  ๙.๒  การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 

เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนครั้งแรก และใหมา

รายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญช ี

ผูผานการสอบคัดเลือก 

  ๙.๓  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอนตองไปรายงานตัวเพื่อจัดทํา

สัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญช ี

ผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 

  ๙.๔  การจางครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

  ๙.๕  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา 

เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤตไิมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง 

อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ทั้งสิ้น
  

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมไดไมวา

กรณีใดๆ  
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

           

 
 

 

                                                              (นายสรุศักดิ์ การุญ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 



 

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 

ตามประกาศโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม ลงวันที่  ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 

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

 

   

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ประกาศรับสมัคร 

๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘   

ถึง  ๑๘ ตุลาคม  ๒๕๕๘              

รับสมัคร (ในเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 

  ๑๙ ตุลาคม  ๒๕๕๘        สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ   

  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘        ประกาศผลการคัดเลือก 

๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 

  

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจาง   เลขที่ ....... /......... 

ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน 
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................ 
 

๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 
 

๓.    เกิดที่ตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
 

๔.    เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเม่ือวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
 

๕.    เลขทีใ่บอนุญาตประกอบวิชาชีพครู............................................... ออก ณ สํานักงาน ............................ 
       .....................................................เมื่อวันที…่…….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเม่ือวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
 

๖.    ที่อยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 
       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย................... 
       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 
 

๗.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ไดรับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
    มีคุณวุฒิความรูพิเศษ 

๑) ......................................................................................................................................................... 
๒)  ......................................................................................................................................................... 
๓)  ......................................................................................................................................................... 

 

๘.   ประสบการณการสอน /การทํางาน 
๑)  สอนวิชา............................ระดับชั้น .............จํานวน ....ป......เดือน ทีโ่รงเรียน.............................. 
๒)  สอนวิชา............................ระดับชั้น .............จํานวน ....ป......เดือน ที่โรงเรียน.............................. 
๓)  สอนวิชา............................ระดับชั้น .............จํานวน ....ป......เดือน ที่โรงเรียน.............................. 
๔) งานอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

๙.   ขอสมัครเปนครูอัตราจางชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 
 
 
          (ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร 
              (..................................................) 
                               ยื่นใบสมัคร วันที่ .........เดือน …………………. พ.ศ.๒๕๕๘ 

 


