
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดนาแก้ว 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

**************************** 
  ด้วย โรงเรียนวัดนาแก้ว หมู่ที่ 2  ต าบลนาแส่ง  อ าเภอเกาะคา  จังหวัดล าปาง  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา โรงเรียนจะด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ดังนั้น จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 

1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
1.1.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  จ านวน   1  อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,500 บาท 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
2.1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี จบวิชาเอก/สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
2.2.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.3.  มีสัญชาติไทย 
2.4.  มีอายุ 20  ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
2.5.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.6.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน ไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
2.7.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
2.8.  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
2.9.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนวัดนาแก้ว หมู่ที่ 3      
บ้านนาแก้วตะวันออก ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ตั้งแต่วันที่   24  - 28 พฤษภาคม 2561    
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 081-9984028 (ผอ.สวัสดิ์  ยศบุญเรือง)        
081-0246257 (ครูสุนันทณี  กันทวัง) และ 054-362444 
 
 
 
 



4.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
4.1. ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง       จ านวน  1  ฉบับ 
4.2. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
4.3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
4.4. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
4.5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
4.6. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)   จ านวน  1  ใบ 
 

5.  การยื่นใบสมัคร 
5.1. ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ตามวันเวลาที่ก าหนด 
5.2. ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  
 

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว      
หมู่ที่ 3 บ้านนาแก้วตะวันออก ต าบลนาแส่ง อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง และเว็บส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 หัวข้อ “ประชาสัมพันธ์-ข่าว-ภาพกิจกรรม” 
 

7.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดนาแก้วจะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม  2561     
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
 

8.  เกณฑ์การตัดสินขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
8.1.  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ รวมกันไม่น้อยกว่า         

ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่า
อยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

8.2.  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (ตามข้อ 8.1.) เรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวม
สูงสุดลงมา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือก
ในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 

 1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
 3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
9.1. จะด าเนินการท าสัญญาจ้างพร้อมปฏิบัติงานผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดนาแก้ว 
9.2. ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายลเดือน ต าแหน่งครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
คัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 



9.3. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/หนักงานราชการ หรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน
ราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ 

9.4. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า    
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่าวงหน้า โดยไม่มีเงือ่นไข และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 

9.5. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

(นายสวัสดิ์  ยศบุญเรือง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนาแกว 

  




