
                                                                                                                                                

 
 

ประกาศโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเอกคอมพิวเตอร์ 
 และวิชาเอกบัญชี 

.............................................................. 
  ด้วย โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๔ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ อัตรา และวิชาเอกบัญชี จ านวน ๑ อัตรา                          
จึงด าเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตั้งแต่                                     
๒๔ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
  ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก                        
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว 
เกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ 
  ๑.๑ ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเอกคอมพิวเตอร์  จ านวน ๑ อัตรา  
        อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  ๑.๒ ครูผู้สอน วิชาเอกบัญชี  จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
 

๒. คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
           คุณสมบัติท่ัวไป เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังตอ่ไปนี้ 
  ๑) มีสัญชาติไทย 
  ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้าย) 
  ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๔) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  ๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด                       
ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 



 ๒ 

  ๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลอดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
  ๑๒) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
           คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๑) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาชาวิชาเอกวิทยากรคอมพิวเตอร์หรือเอก
คอมพิวเตอร์ และวิชาเอกการบัญชี 

  ๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ าว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๓) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุ รการ โรงเรียน                               
วั งม่วงวิทยาคม อ าเภอวังม่วง  จั งหวัดสระบุรี  ตั้ งแต่วันที่  ๒๔ เมษายน – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒                                   
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
          ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมต้นฉบับ  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา ( Transcript )  พร้อมต้นฉบับ จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พร้อมต้นฉบับ  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   พร้อมต้นฉบับ   จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน   พร้อมต้นฉบับ   จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ  จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว ( ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน )   จ านวน ๓ รูป 
  ๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน จ านวน ๑ ฉบับ 
                       และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
 



 ๓ 

๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน 
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร และเขียนค ารับรอง
ส าเนาถูกต้องพร้อมกับลงชื่อก ากับในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการโรงเรียน
วังม่วงวิทยาคม อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี และผ่านทางเว็บไซต์ http://www.wangmuangwit.com          
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๗๓๐๖๙๗ 
 

๗.  วัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
วันที่ / สถานที ่ สถานที ่ การด าเนินการ หมายเหตุ 

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 
เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป 

 
ห้องคอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

 
สอบปฏิบัติการสอน 

สอบสัมภาษณ์ 

 
สมรรถนะที่ ๑ 
สมรรถนะที่ ๒ 

 
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 

สมรรถนะท่ี ๑ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง ๕๐  

๑. ความรู้และความสามารถทั่วไป 
    (ความรู้  ความสามารถ ทักษะและกระบวนการ) 

๒๕ ทดสอบหรือสอบปฏิบัติการสอน 

๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก ๒๕ สอบปฏิบัติการสอน 
สมรรถนะท่ี ๒ ความเหมาะสมกับต าแหน่ง ๕๐ สอบสัมภาษณ์ 

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
๗. เกณฑ์การตัดสิน 
      ๗.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  
     ๗.๒ การเรียงล าดับคะแนน  เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุดตามล าดับ ในกรณีผู้ได้รับการคัดเลือก
มีคะแนนเท่ากัน ให้จัดล าดับที่ดังนี้ 
 



 ๔ 

            ๗.๒.๑  ให้ผู้ที่ได้คะแนนสมรรถนะที ่๑ สูงกว่า อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
       ๗.๒.๒  หากคะแนนสมรรถนะที่ ๑ เท่ากัน ให้ผู้มีคะแนนตามสมรรถนะที่ ๒ สูงกว่าอยู่ใน
ล าดับที่สูงกว่า 
            ๗.๒.๓  หากคะแนนสมรรถนะที ่๒ เท่ากัน ให้ผู้มีล าดับเข้ารับการสมัครก่อนอยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
 

๘.  ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือก ในวันที่   ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องธุรการ โรงเรียน                           
วังม่วงวิทยาคม อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี และผ่านทางเว็บไซต์ http://www.wangmuangwit.com          
หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๓๖-๗๓๐๖๙๗ 
๙.  การรายงานตัวและท าสัญญาจ้าง 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ  โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙ พฤษภาคม                        
พ.ศ.๒๕๖๒ ระยะเวลาการท าสัญญาจ้าง ๑ ปี ถ้าไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด โรงเรียน                
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกผู้ที่ได้ล าดับที่ถัดไปมาท าสัญญาจ้างต่อไป  
 

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ทุกกรณี                         
     
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                         
 

                 ( นายภัทรพล  สุล านาจ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 

 
 
 
 
 


