
 
 

 

ประกาศโรงเรียนหวยยางวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการคัดเลือกเปนครูอัตราจาง 

-------------------------------------------------------------------------- 
  ดวยโรงเรียนหวยยางวิทยา มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจางเปนครูอัตราจาง อาศัยความ
ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนมากท่ี  ศธ 04009/3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม 2547  
และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 29/2546 สั่ง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบ
อำนาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางชั่วคราว สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือการสรรหาและการเลือกสรร โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 

๑. ตำแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 
         ๑.๑  ตำแหนงครูอัตราจาง ทำหนาท่ีครูผูสอน  วิชาเคมี จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน   (เกาพันบาทถวน) 
        ๑.๒  ตำแหนงครูอัตราจาง ทำหนาท่ีครูผูสอน  วิชาคณิตศาสตร จำนวน ๑ อัตรา 
อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท/เดือน   (เกาพันบาทถวน) 
 

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑  มีสัญชาติไทย 

             ๒.๒  มีอายุไมต่ำกวา  ๑๘  ปบริบูรณ 
                          ๒.๓  มีภูมิลำเนาอยูในเขตตำบลหวยยาง 
          ๒.๔  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       ๒.๕  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
              ๒.๖  ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดไรความสามารถ  หรอืจิตฟนเฟอน 
ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ.  วาดวยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙ 
                ๒.๗  ไมเปนผูดำรงตำแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
        ๒.๘  ไมเปนผูตองโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เพราะกระทำความผดิทางอาญา เวนแต
เปนโทษ  สำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ี
รังเกียจของสังคม 
       ๒.๙  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืหนวยงานอ่ืน
ของรัฐ 
       ๒.๑๐  ไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 
  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหนง 
       ๓.๑  มีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ.  รับรองและ
กำหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะตำแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีวิชาเอกกลุมวิชาหรือทางวิชาตรง
ตามสาขาท่ีเปดรับสมัคร  

-  สาขาเคมี 
   -  สาขาคณิตศาสตร 



      ๓.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ท่ีออกโดยคุรุสภา  หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน 

 
  ๔. การรับสมัคร 

    ๔.๑  วนั เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
              ผูประสงคจะสมัครเขารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครและเอกสารตาง ๆ ดวยตนเองตอท่ีโรงเรียน
หวยยางวิทยา  ตั้งแตวันท่ี ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๕  -  ๒  กันยายน   ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ – 
๑๖.๓๐น.) ติดตอสอบถามโทร 032906106 
      ๔.๒  เอกสารหลักฐานท่ีตองนำมายื่นพรอมใบสมัคร 
                   ๔.๒.๑  สำเนาปริญญาบัตร  หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  และใบรายงาน
ผลการศึกษา  (Transcript)  ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๒  รูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว  ถายครั้งเดียวกันไม
เกิน  ๑  ป  จำนวน  ๓  รูป  และใหผูสมัครเขียนชื่อ - สกุล ไวดานหลังรูปทุกรูป 
   ๔.๒.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๔  สำเนาทะเบียนบาน   จำนวน  ๑  ฉบับ 
   ๔.๒.๕  ใบรับรองแพทยท่ีแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ  ก.ค.ศ.  วาดวยโรค  พ.ศ.2549 
   ๔.๒.๖  หลักฐานอ่ืนๆ  เชน  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  จำนวน  1  ฉบับ 
(ถามี) 
  ท้ังนี้ ในหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกตองและลงชื่อกำกับไวดวย  ในกรณีท่ีมี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทำใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว  ให
ถือวาการรับสมัครและการไดรับการคัดเลือดครั้งนี้เปนโมฆะ  และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ี
กำหนดหรือรายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ  โรงเรียนหวยยางวิทยา จะไมพิจารณาจาง  และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ  
ภายหลังมิได  

  ๕.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

       โรงเรียน  จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการเลือกสรร  หลังจากไดตรวจสอบคุณสมบัติถูกตอง
แลว  ในวันท่ี  ๗  กันยายน  ๒๕๖๕  โดยจะปดประกาศไว บอรดประชาสัมพันธโรงเรียนหวยยางวิทยา  Website  
https://www.hws.ac.th/  หรือ  Facebook  https://www.facebook.com/hwsschool2012 

  ๖.  หลักเกณฑและวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก  

       ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบความรู  และสอบสัมภาษณ  ในวันท่ี  ๑๓  กันยายน  ๒๕๖๕  
ตั้งแตเวลา  ๑๓.๐๐  น.  เปนตนไป  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตำบลหวยยาง 

        ๖.๑  สอบภาคความรู คะแนนเต็ม  ๘๐  คะแนน 

      6.1.1  ความรูความสามารถท่ัวไป 

      6.1.2  ความรูความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

        6.2  สอบภาคสัมภาษณ คะแนนเต็ม  20  คะแนน 

/7.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 

   
  

https://www.hws.ac.th/%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD


7.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 

       ผูท่ีไดรับการคัดเลือกตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ  60  โดยโรงเรียนหวยยางวิทยา      จะนำ
ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก  มาจัดเรียงลำดับคะแนนท่ีสูงกวาตามลำดับ  โดยหากมีคะแนนเทากัน  ใหถือวาผูมา
สมัครกอนเปนผูอยูลำดับท่ีสูงกวา  

 

8. การประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก 
            โรงเรียนหวยยางวิทยา  จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรใหทราบ  โดยท่ัวกัน  ในวันท่ี  ๒0  
กั น ยายน   ๒ ๕ ๖ ๕   โด ย จ ะป ด ป ระ ก าศ ไว  บ อ ร ด ป ระ ช าสั ม พั น ธ โ ร ง เรี ย น ห ว ย ย างวิ ท ย า   Website  
https://www.hws.ac.th/   หรือ Facebook  https://www.facebook.com/hwsschool2012 

   

9. การทำสัญญาจาง 

      9.1  จะดำเนินการจางผูไดรับการคัดเลือก   ผูผานการประเมินลำดับท่ี ๑ จะไดรับการจัดทำสัญญา
จาง  ในวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕65   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนหวยยางวิทยา  สำหรับการเรียกตัวผูไดรับ            
การคัดเลือกมารับการจางครั้งแรกใหถือประกาศข้ึนบัญชีผูไดรับการคัดเลือกเปน การเรียกตัวมาทำสัญญาการจาง 
ระยะเวลาในการจาง ระหวางวันท่ี    ๑  ตุลาคม  ๒๕65   -  ๓๐ กันยายน  ๒๕66 

     9.2  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผู
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติ ไมเหมาะสม  ผูมีอำนาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง  
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา โดยไมมีเง่ือนไข และจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น 

     9.3  การจางครูอัตราจาง  ไมมีขอผูกผักตอเนื่องท่ีจะนำไปสูการบรรจุ  หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจำ/พนักงานราชการ/ขาราชการ 
      

          จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  24  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

      
 

                                                         (นางชลิกา  หูทิพย) 
                             ผูอำนวยการโรงเรียนหวยยางวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hws.ac.th/%20%20%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD

