
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดถนน 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

จากเงินนอกงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ 
********************* 

            ด้วยโรงเรียนวัดถนน อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำอ่ำงทอง มีควำมประสงค์จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกลูกจ้ำงช่ัวครำว ปฏิบัติหน้ำท่ี ครูผู้สอน    
จำกเงินนอกงบประมำณ จ ำนวน ๑ อัตรำ ดังนั้นอำศัยอ ำนำจตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ     
ขั้นพื้นฐำน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ. ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทำงกำรสรรหำและ
บริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำร และลูกจ้ำงช่ัวครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน    
พ.ศ. ๒๕๖๐ และค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔ กรกฎำคม 
๒๕๖๐ เรื่องกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว ดังนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
๑.๑  ช่ือต ำแหน่ง ลูกจ้ำงช่ัวครำว ปฏิบัติหน้ำท่ี ครูผู้สอน                             จ ำนวน  ๑    อัตรำ 
       - กลุ่มวิชำ/สำขำวิชำปฐมวัย    
       - กลุ่มวิชำ/สำขำอื่น ๆ     
๑.๒ อัตรำค่ำตอบแทน เดือนละ ๖,๐๐๐  บำท  (-หกพันบำทถ้วน-) 
๑.๓ ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี ๙ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี ๓๐ เดือน กันยำยน 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
๒.๑ มีคุณสมบัติท่ัวไปตำมมำตรำ ๓๐ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะ  

๒.๒.๑ เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ ำำกว่ำระดับปริญญำตรีทำงอื่นท่ี ก.ค.ศ.ก ำหนด เป็นคุณสมบัติ 
คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งครูผู้ช่วย จ ำแนกตำมคุณวุฒิดังนี้ 

 - ปริญญำตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ  



  - ปริญญำหลักสูตร ๔ ปี ท่ีได้รับคุณวุฒิตำมประกำศนียบัตรบัณฑิตท่ีมีหลักสูตรกำรศึกษำไม่
น้อยกว่ำ หนี่งปีต่อจำกปริญญำตรีหลักสูตร ๔ ปี หรือ  

- ปริญญำตรี หลักสูตร ๕ ปี  
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู หรือหลักฐำนท่ีใช้แสดงในกำรประกอบวิชำชีพครู

ตำมท่ีคุรุสภำออกให้เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีสอนเว้นแต่สำขำขำดแคลนท่ีได้รับกำรยกเว้นจำกคุรุสภำ  
กรณีคุณวุฒิท่ีผู้สมัครน ำมำใช้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นคุณวุฒิซึ่งไม่ตรงตำมประกำศรับสมัคร  หรือ

กรณีหลักฐำนกำรศึกษำมิได้ระบุสำขำวิชำเอกท่ีศึกษำไว้ หรือระบุไว้แตกต่ำงจำกประกำศรับสมัครจะ พิจำรณำนับ
หน่วยกิตใน Transcript ของผู้สมัคร ตำมแนวปฏิบัติกำรนับหน่วยกิต ตำมหลักเกณฑ์และ  วิธีกำรท่ี ก.ค.ศ.         
ก ำหนด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ. ๐๒๐๖.๖/ว๗ ลงวันท่ี ๑๘ เมษำยน ๒๕๕๖ (รำยละเอียดแนบท้ำย)  
         หำกมีปัญหำเกี่ยวกับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำหรือกลุ่มวิชำหริอทำงสำขำวิชำเอก จะหำรือส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำอ่ำงทอง และกำรพิจำรณำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรคัดเลือก ถือเป็นที่สุด 

 

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดถนน  
อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง ต้ังแต่วันที่ ๒ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
๐๓๕-๖๖๑-๙๘๗ , ๐๘๑-๙๘๗-๗๗๔๐  

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรำยงำนผล 

          กำรศึกษำ(Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (ถ้ำมีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง   
      จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ำมี) จ ำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่ำย ขนำด  ๑  นิ้ว  จ ำนวน  ๒  รูป (ถ่ำยไม่เกิน ๖ เดือน) 

๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑  เดือน  และแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ 
ก.ค.ศ ว่ำด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  ๔.๘  หลักฐำนอื่น ๆ  เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (ถ้ำมี)  จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
 
 



 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร  ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดถนน ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรคัดเลือก  วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓       
ณ โรงเรียนวัดถนน อ ำเภอป่ำโมก จังหวัดอ่ำงทอง 

๗.  วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและรายการประเมิน 
  โรงเรียนวัดถนน จะด ำเนินกำรสอบคัดเลือก วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สถำนท่ีสอบคัดเลือก   
โรงเรียนวัดถนน ตำมก ำหนดกำรสอบในตำรำง ดังนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

ภำค ก 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป 
- ควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะวิชำเอก 

๕๐ 
 

ภำค ข 
- สอบสัมภำษณ ์
- แฟ้มผลงำน 

๕๐ 
 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชี 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ำกัน จะจัดล ำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกยังได้คะแนน
เท่ำกัน จะใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ  ๑๑.๑   ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓      
ณ โรงเรียนวัดถนน  โดยเรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ 
 

๑๐. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้รับก ารคัดเลือก  
       จะขึ้นบัญชีผู้รับกำรคัดเลือกท้ังหมดไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันท่ีประกำศผลกำรคัดเลือก หรือ ส้ินสุด

ระยะเวลำตำมโครงกำร ส ำหรับผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพำะภำยในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
         ๑๐.๑ ผู้นั้นได้ส่ังจ้ำงไปแล้ว  



        ๑๐.๒ ผู้นั้นขอสละสิทธิ์กำรจ้ำง  
        ๑๐.๓ ผู้นั้นไม่ไปรำยงำนตัว เพื่อรับกำรจ้ำง  
        ๑๐.๔ ผู้นั้นไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  
        ๑๐.๕ ผู้นั้นเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมประกำศรับสมัคร 

 ๑๑.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑  ให้ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกมำจัดท ำสัญญำจ้ำง  ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ตุลาคม ๒๕๖๓    
เวลา ๐๙.๐๐น. ณ โรงเรียนวัดถนน    
  ๑๑.๒ กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มำจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๑.๓  ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำน
ตัวเพื่อจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ และกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 
  ๑๑.๔  กำรจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวต ำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ/พนักงำนรำชกำรหรือข้ำรำชกำร 
  ๑๑.๕  ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง 
อำจส่ังเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ท้ังส้ิน  

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
 

ประกำศ ณ วันท่ี เดือน ๒ พฤศจิกำยน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
           

 
 

 

                                                          (นำยสิทธิชัย  ภคภัทร) 
                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดถนน 



รับสมัคร  2-9 พ.ย. 2563 
ประกำศผู้มีสิทธิ์สอบ  7 พ.ย. 2563 
สอบคัดเลือกและประกำศผล 8 พ.ย. 2563  
ท ำสัญญำ 9 พ.ย. 2563 
 
 


