
 
 

                                                               
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผูส้อน 

จากเงินนอกงบประมาณปี 2564 
************************************************ 

  ด้วยโรงเรียนวัดโพธวิงษ์ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว ปฏิบัติหน้ำท่ี ครูผู้สอน จำกเงินนอกงบประมำณจ ำนวน 1 อัตรำ ดังนั้น
อำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนด่วนท่ีสุดท่ี ศธ.04009/ว4562 ลงวันท่ี 24 
กรกฎำคม 2560 เรื่องแนวทำงกำรสรรหำและบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงช่ัวครำว  สังกัด
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน พ.ศ. 2560 และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี 
1120/2560 ส่ัง ณ วันท่ี 24 กรกฎำคม 2560 เรื่องกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว ดังนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1 ช่ือต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำว ปฏิบัติหน้ำท่ี ครูผู้สอน จ ำนวน 1 อัตรำ 

- กลุ่มวิชำ/สำขำวิชำเอกปฐมวัย   จ ำนวน 1 อัตรำ 
1.2 อัตรำค่ำตอบแทนเดือนละ 6,000 บำท (หกพันบำทถ้วน) 
1.3 ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี 15 เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 ถึงวันท่ี 30 กันยำยน พ.ศ.2564 

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกมี ดังนี้ 
       2.1 มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ 30 แห่งรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร

ศึกษำ พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
       2.2 คุณสมบัติเฉพำะ 

 2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงอื่นท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด เป็นคุณสมบัติเฉพำะ
ส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำแนกตำมคุณวุฒิ ดังนี้ 

  - ปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ 
  - ปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี ท่ีได้รับคุณวุฒิตำมประกำศนียบัตรท่ีมีหลักสูตรกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปีต่อ

จำกปริญญำตรีหลักสูตร 4 ปี หรือ 
  - ปริญญำตรีหลักสูตร 5 ปี  

 2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนท่ีใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครูตำมท่ี
คุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอนเว้นแต่สำขำขำดแคลนท่ีได้รับยกเว้นจำกคุรุสภำ 

กรณีคุณวุฒิท่ีผู้สมัครน ำมำใช้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัครหรือ
กรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกท่ีศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครจะพิจำรณำนับ
หน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร ก.ค.ศ. ก ำหนด     
ท่ี  ศธ.0206.6/ว7 ลงวันท่ี 18 เมษำยน 2556 (รำยละเอียดแนบท้ำย) 

หำกมีปัญหำเกี่ยวกับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำหรือกลุ่มวิชำหรือทำงสำขำวิชำเอก จะหำรือหรือส ำนักงำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และกำรพิจำรณำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรคัดเลือก ถือเป็น
ท่ีสุด 



 
 

3.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกสำมำรถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลง

ลำยมือช่ือก ำกับเอกสำรและหลักฐำนท่ีใช้สมัครทุกฉบับท่ีโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ต้ังแต่วันท่ี 5 ตุลำคม 2563 ถึงวันท่ี 
10 ตุลำคม 2563 (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสำรฉบับจริง และส ำเนำจ ำนวน 1 ชุด 

พร้อมรับรองส ำเนำเอกสำร ดังนี้ 
4.1 ปริญญำบัตร หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีมีอ ำนำจอนุมัติกำรส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว และใบ

แสดงผลกำรเรียน ( Transcript ) 
          4.2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
          4.3 บัตรประจ ำตัวประชำชน (ยังไม่หมดอำยุ) 
          4.4 ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครูหรือใบอนุญำตปฏิบัติกำรสอน 
          4.5 ใบรับรองแพทย์จำกสถำนพยำบำลของรัฐ ออกไว้ไม่เกนิ 1 เดือน ซึ้งแสดงว่ำไม่เป็นโรคตำมกฎ 

ก.ค.ศ ว่ำด้วยโรค พ.ศ.2549 
          4.6 รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไมส่วมแว่นด ำขนำด 1 นิ้ว ( ถ่ำยไว้ไม่เกิน 1 เดือน ) จ ำนวน 

3 รูป 
          4.7 หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือสกุล (ถ้ำมี) 
          ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณสมบัติ

ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำจะด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลท ำให้ผู้สมัครคัดเลือกตำม
ประกำศรับสมัครดังกล่ำวให้ถือว่ำว่ำกำรรับสมัคร และกำรได้เข้ำรับกำรรับคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

 5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์  จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือกภำยในวันท่ี  12  ตุลำคม  พ.ศ.

2563 
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องเข้ำรับกำรคัดเลือกด้วยวิธีสัมภำษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน ทดสอบโดยกำร

สัมภำษณ์ พิจำรณำควำมเหมำะสมในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำน หน้ำท่ี 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ท่วงทีวำจำ อุปนิสัย เจตคติ และบุคลิกภำพท่ีเหมำะสมในกำรปฏิบัติงำน 

 7. ก าหนด วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
  โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ จะด ำเนินกำรคัดเลือกในวันท่ี 14 ตุลำคม 2563 เวลำ 9.00 น. เป็นต้นไป   

ณ โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 
 8. เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
  ผู้ถือว่ำเป็นผ่ำนกำรคัดเลือกท้ังหมด ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60 โดยจะเรียงล ำดับ

จำกมำกไปน้อย หำกคะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ท่ีมำสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ 
 9. การประกาศผลการคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดโพธิวงษ ์ จะประกำศผลกำรคัดเลือก  ภำยในวันท่ี  14  ตุลำคม  2563  ณ โรงเรียน

วัดโพธิวงษ ์
 



 
 

 10. การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับการคัดเลือก 
  จะขึ้นบัญชีผู้รับกำรคัดเลือกท้ังหมดไว้ไม่เกิน 2 ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกำศผลกำรคัดเลือก หรือ ส้ินสุด

ระยะเวลำตำมโครงกำร ส ำหรับผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพำะภำยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
   10.1 ผู้นั้นได้ส่ังจ้ำงไปแล้ว 
   10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง 
   10.3 ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัว เพื่อรับกำรจ้ำง 
   10.4 ผู้นั้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 
   10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 
 11. การด าเนินการจ้าง 
     11.1 กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกได้ มำท ำ

สัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือน ปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไปรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ
ท่ีก ำหนดจึงเป็นหน้ำท่ี ท่ีผู้สมัครท่ีต้องรับรับทรำบประกำศรำยช่ือ หำกผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่มำรำยงำนตัวตำมวัน 
เวลำท่ีก ำหนดจะถือว่ำสละสิทธิ์ 

   11.2 ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตำมประกำศกำรคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว
ปฏิบัติครูผู้สอน หำกผู้ได้รับกำรคัดเลือกรำยใดขำดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

   11.3 หำกตรวจสอบภำยหลังว่ำ เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนดหรือรำยงำนข้อมูลใน
เอกสำรโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

 
  
    จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

 
     ประกำศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน ตุลำคม พ.ศ.2563 
 
 
 
 
     ว่ำท่ี ร.ต.  
      ฐิฏวุฒิ  กล่ินแก้ว 
     ( ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ) 

 
 
 
 
 
 
 


