
   
ประกาศโรงเรียนไชยาวิทยา 

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
……………………………. 

          ด้วยโรงเรียนไชยาวิทยา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมาก ที ่ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที ่53/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
              1.1 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก คณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา  

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  
    2.1 คุณสมบัติทั่วไป  

2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

(1) มีสัญชาติไทย  
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
(4) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดใน 

กฎ ก.ค.ศ.  
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการ 

ศึกษา  
(6) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(7) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
(8) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิด 

ที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ  
(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือ ไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น  
(10) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ของรัฐ  
2.1.2 ไม่เป็นภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร  
 



2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งและความรู้ความสามารถทั่วไป 
     2.2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ตามท่ี ก.ค. 

หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด  
     2.2.2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ และใบอนุญาตประกอบการ  

ที่ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาออกให้  
     2.2.3 ต าแหน่งครูผู้สอนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  

3. เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร  
    3.1 ใบส าคัญแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา (transcript), ใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมส าเนา  

1 ฉบับ  
              3.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบับ  
              3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ  
              3.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป  
              3.5 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ จ านวน 1 ฉบับ 
     3.6 ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ  
              3.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

4. วันเวลา และสถานที่รับสมัคร  
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ ระหว่าง  

วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึง วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

   5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องธุรการ อาคาร 3 และ 
เว็บไซต์ http://www.chaiya.ac.th  

 6. ด าเนินการคัดเลือก/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม
เล็ก อาคาร 3 โรงเรียนไชยาวิทยา 

 7. วันเวลาและสถานที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ ห้องธุรการ  อาคาร 3 โรงเรียนไชยาวิทยา และ 
เว็บไซต์ http://www.chaiya.ac.th  

 8. การสั่งจ้าง 
    8.1 จะด าเนินการจ้าง ตั้งแต่วันที่  22  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
             8.2 อัตราจ้าง เดือนละ 12,000  บาท 

 9. ท าสัญญาจ้าง วันพุธที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 8.30 น ณ ห้องธุรการ โรงเรียนไชยาวิทยา   

   ประกาศ ณ วันที่  8  กรกฎาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 
       (นายสุรศักดิ์   อักษรสาร) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนไชยาวิทยา

http://www.chaiya.ac.th/


 


