
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว (ครูปฏิบัติการสอน,พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย) 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือ

คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน และ พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย  อาศัยความตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน 
๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
๑. ต าแหน่งทีร่ับสมัคร 

1) สาขาวิชาภาษาเกาหลี   จ านวน  1  อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 

2) พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย   จ านวน  1  อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท 
  

๒.  คุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับการคัดเลือก 
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

1) ชาย หรือ หญิง มีสัญชาติไทย 
2) อายุไม่ต่ ากว่า   ๒๐   ปีบริบูรณ์ 
3) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่มีหนี้สินรุงรัง 
4) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตาม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
5) สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจ าตัวที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการสอนนักเรียนไม่เสพและดื่มของมึนเมา  

ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง 
6)  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง 

7)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 

8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามกฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือกฎหมายอ่ืน 

9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

10) ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

11) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออกเพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ 

ข้าราชการพลเรือนกฎหมายอ่ืน 

                14) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

 
 
 

/๒.๒ คุณสมบัติ... 



๒ 
 

๒.๒ คุณสมบัตเิฉพาะต าแหน่ง 
2.2.1 ครูปฏิบัติการสอน 
   1) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  

ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ทีส่ าเร็จการศึกษา 

   2) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

3) ไมเ่ป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
2.2.2  ต าแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย 

1)  เพศหญิง อายุ  20ปีขึ้นไป  
2)  ใจดี ใจเย็น รักเด็ก 
3)  มีประสบการณ์สอนอนุบาลมาก่อน จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
4)  รักความสะอาด 
5)  ไม่มีโรคประจ าตัว 
6)  สุขภาพร่างกายแข็งแรง 
7)  จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับชั้น อนุปริญญาหรือปริญญาตรี 
8)  ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

 
๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 

- วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24 – 25  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64  
 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
- สถานที่รับสมัคร ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา  

อาคาร 1 ชั้นล่าง โทร. 038-511989 ต่อ 105 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน าไปย่ืนในวันสมัคร 
๑) ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทราขอรับได้ 

ที่ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคารเรียน ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา   
๒) หลักฐานการศึกษา ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรองคุณวุฒิ ที่แสดงว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตาม 

คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งที่โรงเรียนก าหนด พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ชุด 
๓) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีด า ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่ายไว้     

ไม่เกิน ๑ ปี จ านวน ๑ รูป 
  ๔) ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง อย่างละ ๑ ฉบับ 
  5) ส าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ กรณี ชื่อ - นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน เช่น  ใบส าคัญการ
สมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ -  นามสกุล  อย่างละ 1 ฉบับ 

ทั้งนี ้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนส าเนาถูกต้องและลงชื่อก ากับไว้ด้วยและหากเป็นผู้ 
ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่ที่จะได้รับการท าสัญญาจ้างในวันท าสัญญาจริงและจะต้องน าใบรับรองแพทย์  ซึ่ง
ออกให้ไม่เกิน 1  เดือน และแสดงว่าต้องไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549  มายื่นด้วย  
 
                    /๕. การยื่น... 
  
 



๓ 
 

๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครคัดเลือกด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือก ภายใน วันพฤหัสบดีที่  27 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64            
เวลา 9.30 น. ณ ป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  จังหวัดฉะเชิงเทรา      
และเว็บไซต์โรงเรียน http://www.wstr.ac.th/ 
 
๗.  หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน ได้แก่  
๑) ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของ    

วิชาชีพครู  และความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู  
๒) ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา และความรู้ความสามารถ

เกี่ยวกับวิชาเอก 
๓) สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยสอบข้อเขียน วันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4  
และสอบปฏิบัติการสอน/สอบสัมภาษณ์ วันที่  28 พฤษภาคม  ๒๕๖4  (ท้ังนี้ตารางการสอบอาจยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่
ในดุลยพินิจของสถานศึกษา)สถานที่คัดเลือก ณ อาคาร ๑ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตามก าหนดการ       
ในตาราง ดังต่อไปนี้ 
 
 

วัน เวลา วิชาที่ใช้คัดเลือก คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 

๐๙.๐๐ – ๑2.๐๐ น. 
 

สอบข้อเขียน 
    1.   ความรอบรู้ ความสามารถท่ัวไป 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู และความถนัดและ
เจตคติต่อวิชาชีพครู 
     2.    ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ    
ต าแหน่ง 
          - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
          - ความรู้ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 

 
50 

 
 
 

๑๐๐ 
30 

      70 

 
 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 
๐๙.๐๐ เป็นต้นไป 

สอบปฏิบัติการสอน/สอบสัมภาษณ์   50  

 
 
 
 
   /๙.  เกณฑ์การตัดสิน… 

http://www.wstr.ac.th/


๔ 
 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนในแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าร้อนละ ๕๐ และคะแนนรวมกันไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่
ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง   
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายใน 
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕64  เวลา ๐๘.๓๐ น. ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๖ เดือน  นับตั้งแต่ประกาศผลการ
คัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผล การคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
 ๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 ๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                ๓ )  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 
๑๐. ก าหนดการรายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
   -  วันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕63  รายงานตัว ท าสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน หากผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกไว้ไม่มาปฐมนิเทศตามก าหนดไว้นี้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผู้ที่อยู่ในอันดับที่ล าดับ
ส ารองต่อไปขึ้นมาแทน 
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก เป็น
หนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน และพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย 
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
 ๑๐.๓ ในวันรายงานตัวให้น าหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดง คือ 
 1)  ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ ใบแสดงคุณวุฒิของผู้สมัคร พร้อมส าเนา ๑ ฉบับ 

 2)  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นข้าราชการโดยระดับไม่ต่ ากว่าระดับ ๕ มีความประพฤติดี มีฐานะมั่นคง และมี
อาชีพเป็นหลักแหล่ง เมื่อผู้สมัครละเลยหน้าที่จนเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่
เกิดข้ึน พร้อมทั้งแนบบัตรประจ าตัวของผู้รับรองและส าเนาทะเบียนบ้าน 

 3)  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน พร้อมบัตรประจ าตัว และหนังสือแสดงความยินยอมของคู่
สมรสของผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑ ฉบับ 

 4)  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ (ฉบับจริง) 
หากหลักฐานไม่ครบ โรงเรียนอาจพิจารณาเลื่อนผู้ที่ได้ล าดับต่อไปมาแทน โดยผู้รับการคัดเลือกจะ

เรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 

 ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี 
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๕ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูปฏิบัติการสอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๖ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูปฏิบัติการสอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจ
สั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น  
 
 
 

   /๑๑. ผลการคัดเลือก… 



๕ 
 

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  21  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕64 

 
 
 
                                                       (นายสุทธิพล  ไตรรัตน์สิงหกุล) 
         ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูปฏิบัตกิารสอน  
ตามประกาศโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ลงวันที่  27 มีนาคม ๒๕63 

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

27  มีนาคม ๒๕63  ประกาศรับสมัคร 
27 มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕63 รับสมัคร  
3  เมษายน ๒๕63  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
4 – 5 เมษายน  ๒๕63  คัดเลือกโดยสอบข้อเขียน และสอบปฏิบัติการสอน/สอบสัมภาษณ์   
10 เมษายน  ๒๕63 เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกาศผลการคัดเลือก 
1 พฤษภาคม ๒๕63 เวลา ๑๓.๓๐ น. ท าสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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


