
 
 

ประกาศโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  

     ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ 2565 
................................................................................ 

 

ด้วยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มีความประสงค์
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีงบประมาณ  2565 จ านวน 1 อัตรา 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876  ลงวันที่ 
15 มีนาคม พ.ศ. 2547  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556  เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล ลูกจ้างชั่วคราวส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 ให้ผู้อ านวยการปฏิบัติราชการ
แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและด าเนินการจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ต าแหน่งรับสมัคร ประกอบด้วย 
1.1 ครอัูตราจ้างสาขาคอมพิวเตอร์ 

2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1  คุณสมบัติท่ัวไป 

2.1.1 สัญชาติไทย  
2.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.1.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      2.1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ 

ในพรรคการเมือง  
                2.1.5 ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา  
เว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 

2.1.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของ 
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
              2.2 คณุสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

          2.2.1 ครูอัตราจ้างสาขาคอมพิวเตอร์ 
          (1) อายุไม่ต่ ากว่า 22 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี 
          (2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
          (3)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
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        (4) มีความรู้การสอนคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยี, ด้านวิทยาการค านวณ, ด้านกราฟิก ดีไซน์,  

ด้านตัดต่อวิดีโอ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 
        (5) มีความรู้ ความสามารถด้าน ICT ติดตั้งวัสดุ อุปกรณ์ ดูแล รักษาซ่อมแซมบ ารุง อุปกรณ์ 

คอมพิวเตอร์ และระบบอินเตอร์เน็ต (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)  
3. การรับสมัคร  

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงคจ์ะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  โรงเรียน 
วังพิกุลพิทยาคม ต าบลวังพิกุล  อ าเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  ในระหว่างวันที่ 4 – 17 พฤษภาคม 2565 
ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 2  
4. หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร  

4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน) 
จ านวน 2 รูป  

4.2 ส าเนาคุณวุฒิ หรือหนังสือรับรองแสดงผลการเรียน  1 ฉบับ 
4.3 ส าเนาระเบียนผลการเรียน ( Transcript) ระบุวุฒิการศึกษา วิชาเอกท่ีจบการศึกษา รับรองส าเนา  

1 ฉบับ 
4.4 ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ 
4.5 ส าเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าเนาการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบรับรองการผ่านงาน อย่างละ 

1 ฉบับ (ถ้ามี)  
ก าหนดการ 
วันและเวลา รายการ สถานที ่

4-17 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-16.00 น. 

รับสมัครด้วยตนเอง ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 2 
รร.วังพิกุลพิทยาคม สอบถาม
รายละเอียดโทร.061-9612323 

17 พฤษภาคม 2565  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบ -ทางเว็บไซด์ www.wppk.ac.th 
- กลุ่มบริหารงานบุคคล  
รร.วังพิกุลพิทยาคม 

18 พฤษภาคม 2565 
เวลา 09.00-10.00น. 
 
 
 
 
เวลา 10.10-11.00น. 
 
 
 
 

คะแนนเต็ม  100 คะแนน 
ทดสอบข้อเขียน (50 คะแนน) 
-มาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน 
(วิชาเอก) 
-ความรอบรู้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ทดสอบภาคปฏิบัติ (30 คะแนน) 
-ปฏิบัติการสอนวิชาเอกในการจัดการเรียน
การสอน 
- ปฏิบัติความสามารถพิเศษด้าน
คอมพิวเตอร์  

 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

http://www.wppk.ac.th/
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ตาราง (ต่อ) 
 
 
วันและเวลา รายการ สถานที ่

18 พฤษภาคม 2565 
เวลา 11.10- 12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์  ( 20 คะแนน) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

เวลา 16.00 น. ประกาศผลสอบ -ทางเว็บไซด์ www.wppk.ac.th 
-กลุ่มบริหารงานบุคคล  
รร.วังพิกุลพิทยาคม 

19 พฤษภาคม  2565 
เวลา 09.00 น. 
 

ท าสัญญาจ้าง ห้องธุรการ อาคาร 2 ชั้น 2 
รร.วังพิกุลพิทยาคม  

 
5. เงื่อนไขการสมัคร 
ผู้สมัครรับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและยอมรับตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ เฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานในการสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่ากรณีด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษา ไม่ตรงตามคุณวุฒิ
ของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบนั้นไม่มีสิทธิ์ในการสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่า
การรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นเป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

6. เกณฑ์การคัดเลือกขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีคัดเลือก 
6.1 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโดยเรียงล าดับที่ได้สูงสุดลงมา ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม  

2565 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
(1) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
(2) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวตามเวลาที่ก าหนด  
 
 
                        ประกาศ ณ วันที่  3   พฤษภาคม   พ.ศ. 2565  
 
 
 
 

 (นายค าภาสน์   บุญเติม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 

 
 
 

http://www.wppk.ac.th/


 




