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ประกาศโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2562 
……………………………………………… 

 ด้วยโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา  ต าบลห้วยขะยุง  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 29  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน จ านวน 3 อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนของโรงเรียน  จะด าเนินการรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่512 / 2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องมอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอก
งบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล
เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้  
1. ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว  

(อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท/คน )  
1.1 สาขาวิชาเอก ฟิสิกส์ จ านวน 1 อัตรา 
1.2  สาขาวิชาเอก พลศึกษา จ านวน 1 อัตรา 
1.3 สาขาวิชาเอก การเงิน การบัญชี  จ านวน 1 อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553  
2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรอืมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  

2.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด 
ส าหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืนจะต้องความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือมี
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่ส าเร็จ
การศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในวิชาเอกฟิสิกส์ วิชาเอก พลศึกษา วิชาเอก และวิชาเอก การเงิน การ
บัญชี   

2.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช  
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครสอบคัดเลือก  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ต าบล
ห้วยขะยุง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2562 ถึง 27 มีนาคม 2562 ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ  
4. เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ  

4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  
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4.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  
4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน 1 ฉบับ  
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชือ่สกุล (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ  
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)  
4.7 ใบรับรองแพทย์  

5. กำรยื่นใบสมัคร  
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  

ให้ถูกต้องและครบถ้วน  
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้

ในใบสมัคร  
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร  

6. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 

ต าบลห้วยขะยุง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 093-3202562 , 045-
431195 
7. หลักสูตรและวิธีกำรคัดเลือก  

หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่  
ครูผู้สอน โดยการสอบปฏิบัติการสอน และการสัมภาษณ์ (หากมีผู้สมัครไม่เกินจ านวนในต าแหน่งที่รับ

สมัคร จะใช้วีการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว)  
8. วัน เวลำ และสถำนที่สอบคัดเลือก  

โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา จะด าเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนำคม 
2562 และประกำศผลสอบภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2562  
9. เกณฑ์กำรตัดสิน  

9.1 ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 โดยเรียงล าดับ
จากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประตัวสอบน้อยกว่า 
(สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในล าดับที่ดีกว่า เว้นแต่  

(1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว  
(2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง  
(3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด  

10. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก/เงื่อนไขกำรจ้ำง  
10.1 จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  

เรียงตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที ่ 
1 พฤษภำคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา ส าหรับการเรียกตัวผู้ได้รับ
การคัดเลือกมารับการจ้างครั้งแรกให้ถือประกาศข้ึนบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น การเรียกตัวมาท าสัญญา  
การจ้าง ระยะเวลาในการจ้าง ระหว่ำงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 - 31 มีนำคม 2563 ส่วนในปีการศึกษา
ต่อไป เมื่อผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการจะพิจารณาจ้างต่อไป  

10.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้
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มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  

10.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่งครูผู้สอน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย  

10.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ  
หรอืปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางก าหนด ตามล าดับ  

10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562  

 

       ( ลงชื่อ )  
                        (นายสมบัติ  ปัญญาคง) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 
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