
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดหนัง 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดหนัง ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร  มีควำมประสงค์ด ำเนินกำร

คัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำเอกภำษำอังกฤษ จ ำนวน ๑ อัตรำ จำกเงินรำยได้
สถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕ 

ดังนั้น  อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐                  
ส่ัง ณ วันท่ี ๒๔  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องกำรมอบอ ำนำจเกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว และหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ ๑๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎำคม  ๒๕๖๐ เรื่องแนวทำง
กำรสรรหำ และบริหำรอัตรำก ำลังพนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำงช่ัวครำว สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ    
ขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับ ค ำส่ังส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๑๓๔๓/๒๕๖๐ ส่ัง ณ 
วันท่ี ๒๔ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องมอบอ ำนำจเกี่ยวกับเงินรำยได้สถำนศึกษำจึงประกำศรับสมัคร คัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูอัตรำจ้ำง จ ำนวน ๑ อัตรำ ระยะเวลำท ำสัญญำจ้ำงเริ่มต้ังแต่ ๑๒ พฤษภำคม 
๒๕๖๕ ถึง ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๖ ตำมรำยละเอียด ดังนี้          
 ๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
  - ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำเอกภำษำอังกฤษ จ ำนวน ๑ อัตรำ                    
อัตรำค่ำจ้ำง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บำท/เดือน  

2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เพศชำยหรือเพศหญิง 
     2.2 มีสัญชำติไทย 
  2.3 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำวิชำเอกภำษำอังกฤษ หรือสำขำวิชำเอกแบบคู่ท่ีมีวิชำใด
วิชำหนึ่ง หรือคู่วิชำตำมเอก หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษ เป็นอย่ำงดี 
๒.๕ มีบุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
๒.๖ สำมำรถอุทิศเวลำให้กับทำงรำชกำรได้ 
๒.๗ ไม่เป็นพระภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช 

  2.๘ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
  2.๙ ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน                
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
  2.๑๐ ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำท่ีในพรรคกำรเมือง 
  2.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ
เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
  2.๑๒ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่น
ของรัฐ 

 
 
 



 
-2- 

 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

 1. มีควำมรู้ ระดับปริญญำตรีขึ้นไป (เอกภำษำอังกฤษหรือสำขำท่ีเกี่ยวข้องกับภำษำอังกฤษ) 
 2. ต้องมีคุณสมบัติปริญญำตรีตำมท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

  3. ถ้ำมีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพทำงกำรศึกษำ จะรับพิจำรณำเป็นพิเศษ 
  
 ๓.  ขอบข่ายที่จะใหป้ฏิบัติ ปฏิบัติงานเก่ียวกับ 
  ๓.๑  ท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน วิชำภำษำอังกฤษ  
  ๓.๒  งำนอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชำมอบหมำย 
  

๔.  การรับสมัคร 
  ๔.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกำศรับสมัคร ระหว่ำงวันท่ี ๒–๘  พฤษภำคม 256๕ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ ห้องส ำนักงำน 
โรงเรียนวัดหนัง เวลำ 0๘.-๓0 – 16.๓0 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
       ๔.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร  
  ผู้ท่ีประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ สำมำรถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ท่ีโรงเรียนวัดหนัง ในระหว่ำง
วันท่ี  ๒–๘  พฤษภำคม 256๕ เวลำ 0๘.-๓0 – 16.๓0 น. (ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร) 
  
 ๕.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๕.1  ส ำเนำปริญญำบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว และใบรำยงำนผล 
กำรศึกษำ (Transcript) พร้อมฉบับจริง จ ำนวน  1  ฉบับ 

๕.2 ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู (ถ้ำมีจะพิจำรณำเป็นพิเศษ) พร้อมฉบับจริง จ ำนวน ๑ ฉบับ 
๕.3 ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมฉบับจริง  จ ำนวน 1 ฉบับ 

  ๕.4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมฉบับจริง จ ำนวน 1 ฉบับ 
  ๕.5 หลักฐำนกำรเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ำมี) จ ำนวน  1 ฉบับ  
  ๕.6 รูปถ่ำย ขนำด ๑ นิ้ว จ ำนวน 2  รปู (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
 ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ.             
ว่ำด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ท้ังนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้อง ส ำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที
ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส ำเนำว่ำถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ำรับกำรคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ ในใบสมัคร 
พร้อมท้ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัคร ไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลท ำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับ
กำรคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหำกตรวจสอบภำยหลังพบว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือรำยงำนข้อมูล 
ในเอกสำรโดยเท็จ โรงเรียนจะไม่พิจำรณำจ้ำง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภำยหลังมิได้ 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

 ๖.  การยื่นใบสมัคร 
๖.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัคร                  

ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมหลักฐำนกำรสมัคร ตำมวันเวลำท่ีก ำหนด 
  ๖.2 ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร  

๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
   กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกเรียงตำมล ำดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก ำหนด วัน 
เวลำ สถำนท่ี ในกำรเลือกสรร ภำยในวันท่ี ๙ พฤษภำคม ๒๕๖๕  ณ โรงเรียนวัดหนัง 

๘.  วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
   

วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลอืก วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่  ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
       09.00 น.  เป็นต้นไป 

ณ โรงเรียนวัดหนัง 
 

- สอบสัมภำษณ์  
- สอบสอน 
- พิจำรณำแฟ้มผลงำน 
 

๔๐ 
๔๐ 
๒๐ 

 

 

คะแนนรวม 100  
 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.1  ผู้สอบผ่ำนจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ำกัน 
จะจัดล ำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลกำรสอบปฏิบัติกำรสอนมำกกว่ำอยู่ในล ำดับท่ีดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน                
จะใช้วิธีกำรสุ่ม (จับสลำก) โดยคณะกรรมกำรท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.2  จะประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือกตำมข้อ  9.1 เรียงตำมล ำดับจำกผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมำ  
ในวันที่  ๑๑  พฤษภาคม  256๕  รำยช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  1 ปี  นับต้ังแต่ประกำศผลกำรสอบ
คัดเลือก   
  ๙.3 ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้ ท ำสัญญำจ้ำงในวันท่ี  ๑๒  พฤษภำคม  256๕  เวลำ ๐๙.00 น. เป็นต้นไป 
ณ โรงเรียนวัดหนัง  หำกไม่มำรำยงำนตัว ตำมวัน เวลำ ท่ีก ำหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้ในอันดับถัดไป 

 1๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  1๐.1  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก จะยึดถือประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสอบ
คัดเลือก จัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มำรำยงำนตัว ตำมวันเวลำ  
ท่ีก ำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  1๐.2  ผู้ได้รับกำรจัดท ำสัญญำจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวรำยเดือนต ำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรำยงำนตัว
เพื่อจัดท ำสัญญำจ้ำงตำมก ำหนด  ถ้ำพ้นเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกำศรำยช่ือ และกำรขึ้น
บัญชีผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเป็นกำรเฉพำะรำย 
  1๐.๓  ผู้ได้รับกำรจ้ำงปฏิบัติหน้ำท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่ำงปีงบประมำณกำรจ้ำงหำกปรำกฏว่ำ
เป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมท่ีก ำหนด หรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถควำมประพฤติไม่เหมำะสม  ผู้มีอ ำนำจในกำรจ้ำง               
อำจส่ังเลิกจ้ำง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
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     1๐.๔ ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้ำน 
ไม่ได้ไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยท่ัวกัน 
        
             ประกำศ  ณ  วันท่ี  ๒  เดือน พฤษภำคม  พ.ศ.  256๕ 

           
 
 
 

                                                                  (นำงขนบภรณ์  แก้วคงคำ) 
                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดหนัง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป 
เพื่อสอบคัดเลอืกครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนวัดหนัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

------------------------------------- 
 

วันที่ รายละเอียด 
2 พฤษภำคม 2565 - ประกำศรับสมัคร 

2 – 8 พฤษภำคม 2565 - รับสมัครในเวลำรำชกำร (๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.) 
๙ พฤษภำคม  2565 - ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 

๑๐ พฤษภำคม  2565 - สอบคัดเลือก 
๑๑ พฤษภำคม  2565 - ประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
๑๒ พฤษภำคม  2565 - ท ำสัญญำจ้ำง/เริ่มปฏิบัติงำน 

 
 
 


