
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   

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

ด้วยโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
มีความประสงค์จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๔  อัตรา  ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘  
มีนาคม ๒๕๔๗ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  
๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้าง
เป็นครูอัตราชั่วคราว  ดังนี้ 

๑.  ต ำแหน่งทีร่ับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน  ๒ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๙๒๐  บาท/เดือน   
   ๑.๒ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๙๒๐  บาท/เดือน   
   ๑.๓ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอก ภาษาไทย จ านวน  ๑ อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๑,๙๒๐  บาท/เดือน   

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ัน
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง 

   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
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  ๓.  คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเอกที่โรงเรียนเปิดรับสมัคร 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 

  ๔.  ขอบข่ำยท่ีจะให้ปฏิบัติ :   ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑  ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกที่สมัครสอบโดยตรงตามท่ีโรงเรียนเปิดรับสมัคร  
  ๔.๒  ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ๕.  กำรรับสมัคร 
    ๕.๑  วัน เวลำ ประกำศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยติดต่อขอรับ
ใบสมัครได้ที่ ณ ห้องบริหารบุคคลและประกันคุณภาพ  อาคาร ๑  ห้อง ๑๑๑  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัด
กาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี     

       ๕.๒  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ในระหว่างวันที่ 
๑๗  ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. (กรณีตรงกับวันหยุดราชการ สมัคร
ได้เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.) 

๖.  เอกสำรและหลักฐำนที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถา่ย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙   
  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน  

  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคั ดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสามโก้
วิทยาคม จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
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 ๗.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน 
เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐   ณ  บอร์ดประกาศ หน้าห้อง ๑๑๑ อาคาร ๑  
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี     
 

         ๘.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ตาม
ขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ 
โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  โดยได้ก าหนดการคัดเลือก 
ดังนี้ 

เวลำ วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม 
 

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

 

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
 

๑๐๐ 

 
 ๙.  กำรจัดล ำดับผลกำรสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ โดย๑๑๑  โรงเรียนวิสุทธรังษี 
จังหวัดกาญจนบุรี   จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมี
คะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐.  กำรประกำศผลกำรสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่
สอบได้ตาม ข้อ ๗  ภายในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐   ณ  ส านักงานกลุ่มบริหารบุคคลและประกันคุณภาพ ห้อง ๑๑๑ 
อาคาร ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี และ เว็ปไซต์ของโรงเรียน 

 ๑๑. สถำนที่ปฏิบัติงำน 
  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี  ต าบลท่าล้อ  อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ 
 

 ๑๒.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
  ๑๒.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐   ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑    โดยใช้ประกาศรายชื่อและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็น
หน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียก
ตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังสิ้น 
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         อนึ่ง  ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าที่ครูผู้สอนตามประกาศนี้ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน 
จะไม่มีข้อผูกพันที่จะน าไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ 
หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
     
 

       
 

(นายหงษ์ดี   ศรีเสน) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 


