
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คอมพิวเตอร์ 

------------------------------- 
ด้วย โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศึกษา 

อ่างทอง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ท าหน้าท่ี ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
จ านวน   ๑  อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก                   
ท่ี ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
ท่ี ๒๙/๒๕๔๖     ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว 
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗    
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน ดังนี้  

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา  
๑.๑ ครูปฏิบัติการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 6,000 บาท  

๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ  
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร  

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
   ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ และจะต้องมีความรู้พื้นฐาน    
ทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา  

    ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  

    ๒.๔ คุณสมบัติท่ัวไป  
๒.๔.๑ สัญชาติไทย  
๒.๔.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปี  
๒.๔.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง  

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร  
 ๓.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)  

 ๓.๒ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล  
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๓ ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๔ ส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  

 ๓.๕ ส าเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๖ ใบรับรองแพทย์  

 ๓.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีจากสถานศึกษาท่ีตนเองปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  
 ๓.๘ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ  



๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
    ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง

อ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ต้ังแต่วันที่ 13 – 15  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3  

๕. การยื่นใบสมัคร  
 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ

ครบถ้วน  
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีท่ีรับสมัคร  

๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก  
 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง จะด าเนินการสอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที ่27 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 

๗. วิธีการคัดเลือก  
 ทดลองสอน / ทดสอบการใช้โปรแกรมท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและการน าเสนอผลงาน    
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.  
 สอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.  

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เตรียมข้อมูลผลงานของตนเอง เพื่อจัดท าการน าเสนอ เพื่อพิจารณา
ประกอบการคัดเลือก  

๘. การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  
 โรงเรียนวัดแก้กระจ่าง จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3         
เวลา ๑๐.๐๐  น.  ณ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง โดยบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือส้ินไปเมื่อได้ท าสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างช่ัวคราว  

๙. การท าสัญญาจ้างส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือก  
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ณ โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง ในวันที ่1  พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๕๖3  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี  7  เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 
(นางอัญชลี  ชูจิตร) 

ผู้อานวยการโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 


