
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 

********************* 
ด้วยโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

ชลบุรี ระยอง  อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว จึงประกาศรับสมัครสรรหา
บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสรรหา 
 ๑.๑ ครูอัตราจ้าง (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 
 ๒. อัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
 ค่าตอบแทน เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
 ๓. ระยะเวลาการจ้าง นับต้ังแต่วันท่ีท าสัญญาจ้างวันท่ี   ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  
และต่อสัญญาจ้างได้อีกภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๔. คุณสมบัติ 
 ๔.๑ สัญชาติไทย 
 ๔.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ 
 ๔.๓ เล่ือมใสในการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย 
           ๔.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๔.๕ ไม่ เป็น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
 ๔.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
 ๔.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๔.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๔.๙ ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 
 ๔.๑๐ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีส่วนราชการก าหนดไว้ในประกาศ การรับสมัครสรรหา 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีให้ราชการ ท้ังนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจ าเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น 
 ๔.๑๑ วันเวลาท างาน หรือวิธีการท างานในกรณีท่ีไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจ าส่วนราชการให้เป็นไปตาม  
ท่ีส่วนราชการก าหนด 
 

 ๕. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง  
 ผู้สมัครต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

/๖. การรับสมัคร... 
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 ๖. การรับสมัคร 
  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง  
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล การเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่ งวิทยา ระหว่างวัน ท่ี ๗ – ๑๓  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 

 ๗. เง่ือนไข  
 ๗.๑ ผู้ประสงค์สมัคร สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
 ๗.๒ ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ทีมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบในข้อ ๖ 
โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติภายในวันสุดท้ายของการรับสมัครท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษา  
ตามหลักสูตรปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรของสถาบัน จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับ
สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศการรับสมัคร ในกรณีท่ีมี  
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไป
ตามประกาศการรับสมัคร โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัคร และให้ถือว่า  
การรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะ และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 
 

๘. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ                                    
๘.๑  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน  ๑  รูป
๘.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๘.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง          จ านวน  ๑  ฉบับ  
๘.๔ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
      การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๘.๕  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (ท่ียังไม่หมดอายุ)  พร้อมฉบับจริง      จ านวน  ๑  ฉบับ

 ๘.๖ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙           จ านวน  ๑  ฉบับ  

๘.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ในกรณีท่ีช่ือ – ช่ือนามสกุลในหลักฐานการ
สมัครไม่ตรงกัน) ใบส าคัญการสมรส ในส าคัญการหย่า (ถ้ามี)        จ านวน  ๑ ฉบับ 

๙. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
  โร ง เรี ยนคลองกิ่ ว ยิ่ ง วิ ทยา  จะ ประกาศราย ช่ือ ผู้มี สิทธิ์ เ ข้ า รั บการสรรหา ภายในวัน ท่ี  ๑๔  
พฤศจิกายน 2565  ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา และเว็บไซต์ Klongkew.ac.th 

 

๑๐. วิธีการสรรหา 
        โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา จะด าเนินการสรรหาโดยวิธีการสัมภาษณ์และการปฏิบัติ 

 

๑๑. ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสรรหา 
  ก าหนดการสรรหา ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอภิณหสมิต โรงเรียน 
คลองกิ่วยิ่งวิทยา ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 

/๑๒. เกณฑ์การตัดสิน... 
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 ๑๒. เกณฑ์การตัดสิน 
       ผู้ได้รับการสรรหาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของคะแนนเต็ม โดยจัดเรียงล าดับคะแนน

ของผู้ได้รับการสรรหาจากคะแนนมากไปหาน้อย กรณีท่ีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า 
 

๑๓. การประกาศข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสรรหา 
  โ ร ง เรี ยนคลองกิ่ ว ยิ่ ง วิ ทย า  จะประกาศราย ช่ือ ผู้ ผ่ านการสรรหา  ภายในวั น ท่ี  ๑๗  
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  และเว็บไซต์ Klongkew.ac.th ขึน้บัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับต้ังแต่
ประกาศผลการสรรหา  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อน  
เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 

 ๑๔.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหา/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๔.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
         โรงเ รียนจะแจ้งวันท าสัญญาและวันรายงานตัวท าสัญญาจ้างและเ ร่ิมปฏิบั ติงาน              
ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 ๑๔.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
 ๑๔.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๔.๔ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๔.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น            
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ัง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๔  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
           
 
 
                                                           (นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการสรรหาบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้างช่ัวคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  ลงวันท่ี  ๔ พฤศจิกายน 2565) 
................................................................................ 

 
๔  พฤศจิกายน 2565   ประกาศรับสมัคร 
๗ – ๑๓ พฤศจิกายน 2565  รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.3๐ น.) 
๑๔ พฤศจิกายน 2565    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหา 
๑๖ พฤศจิกายน 2565   การสัมภาษณ์และการปฏิบัติ ณ โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา  
๑๗ พฤศจิกายน 2565     ประกาศผลการคัดเลือกการสรรหา 
1 ธันวาคม 2565    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

.............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 

โรงเรียนคลองกิ่วยิง่วิทยา  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี  ระยอง 
…………………………………………………………. 

 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
      หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
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       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
          (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน.......................พ.ศ.๒๕๖5 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


