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ประกาศโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบรายได้สถานศึกษา 

********************* 

   ด้วย  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำภูเก็ต  มีควำมประสงค์
จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำงรำยเดือนงบงบรำยได้สถำนศึกษำ  จ ำนวน  ๑   อัตรำ  โรงเรียนจึงจะด ำเนินกำร
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน ดังนั้น อำศัยควำมตำมหนังสือส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ด่วนมำก ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันท่ี   ๑๕  มีนำคม  ๒๕๔๗  และค ำส่ัง
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ี ๒๙ / ๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎำคม  ๒๕๔๖      เรื่อง มอบ
อ ำนำจปฏิบัติรำชกำรแทน เกี่ยวกับลูกจ้ำงช่ัวครำว และเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรงำนบุคคล : ลูกจ้ำงช่ัวครำว 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกำศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้ำงเป็นครู
อัตรำจ้ำงช่ัวครำวท ำหน้ำท่ีครูผู้สอน  ตำมรำยละเอียด ดังนี้ 
๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ านวน ๑ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 
๑๕,๐๐๐ บาท ) 

 ๑.๑   สำขำวิชำเอกสังคมศึกษำ 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑  มีวุฒิกำรศึกษำข้ันต่ ำ ระดับปริญญำตรี  
๒.๒  มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู  
๒.๓  มีสัญชำติไทย   
๒.๔  อำยุไม่ต่ ำกว่ำ ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
๒.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๒.๖  ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้   ไร้ควำมสำมำรถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่

สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งข้ำรำชกำรทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมืองหรือเจ้ำหน้ำท่ีใน 

พรรคกำรเมือง 
๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ  เว้นแต่

โทษส ำหรับควำมผิดท่ีได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ 
๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  
2.11  มีประสบกำรณ์ในกำรสอนอย่ำงน้อย 1 ปี  
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๓.  การรับสมัคร 
 ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  ต ำบล
ป่ำตอง  อ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต  โทร.๐๗๖-๓๔๖๗๙๘  ต้ังแต่วันที่   16  ตุลาคม – 22  ตุลาคม  ๒๕๖2  ใน
เวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓.๒  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ  
       ๑. รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  โดยถ่ำยไม่
เกิน   ๖    เดือน   (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ ำนวน ๓ รูป 
       ๒. ส ำเนำปริญญำบัตร หรือส ำเนำหนังสือรับรองวุฒิ ส ำเนำแสดงผลกำรเรียน จ ำนวนอย่ำงละ  ๑ ฉบับ 
โดยจะต้องส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร 
       ในกรณีท่ีไม่สำมำรถน ำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้น ำหนังสือรับรองคุณวุฒิ
หรือคุณวุฒิท่ีสถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำและวันท่ีท่ีได้รับอนุมัติประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้อง
อยู่ภำยในก ำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนได้ 
       ๓. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำงละ ๑ ฉบับ พร้อมต้นฉบับ 
       ๔. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน แสดงว่ำไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ำมตำมกฎ ก.ค.ศ. ว่ำด้วยโรค 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 
       ๕. ส ำเนำหลักฐำนอื่นๆ เช่น ใบส ำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ-นำมสกุล     (ใน
กรณีท่ีช่ือ-นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ ๑ ฉบับ 
       ๖. ส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู จ ำนวน ๑ ฉบับ 
       7. หลักฐำนประสบกำรณ์ในกำรสอน เช่น หนังสือหรือค ำส่ังมอบหมำยงำนกำรสอนของโรงเรียน 
 ท้ังนี้ ในส ำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองส ำเนำถูกต้องพร้อมลงช่ือก ำกับและน ำหลักฐำนฉบับ
จริงมำแสดงด้วย 

 ๓.๓  การยื่นใบสมัคร 
    ๓.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรำยละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
           ๓.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถำนท่ีท่ีสำมำรถติดต่อได้ทำงจดหมำยลงทะเบียนในเขตจ่ำยของกำรไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร   
   ๓.๓  ผู้สมัครต้องลงลำยมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
   ๓.๔  ผู้สมัครเข้ำรับกำรสอบคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มี
คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำงๆ 
ในใบสมัคร พร้อมท่ังยื่นหลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำ
ด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งท่ีสมัครสอบอันเป็นผลให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
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สอบตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ ส ำหรับผู้
นั้น จะเรียกร้องสิทธิประโยชน์ใดๆ มิได้  
 
๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
       ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือกในวันท่ี  ๒3  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๖2  ณ  ห้องธุรกำรโรงเรียนวัด
สุวรรณคีรีวงก์และทำงเว็ปไซต์โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์   http://www.wskwschool.com โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
  ถ้ำมีผู้สมัครวิชำเอกสังคมศึกษำ จะประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิสอบเฉพำะผู้สมัครวิชำเอกสังคมศึกษำ 
เท่ำนั้น   

๕. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก 
    ผู้สมัครต้องได้รับกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธกีำรสอบ ดังนี ้

วัน สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
๒4 ตุลำคม  ๒๕๖2  

   
      ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ประเมินควำมรอบรู้ ๕๐ สอบข้อเขียน 
      ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
 

ประเมินควำมเหมำะสมกับ
ต ำแหน่งและวิชำชีพ 

๕๐ สอบสัมภำษณ์  
แฟ้มสะสมงำน 

 

๖. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  จะด ำเนินกำรประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์
และประเมินแฟ้มสะสมงำน   ในวันท่ี   ๒4  ตุลำคม  ๒๕๖2  ณ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 

๗. เกณฑ์การตัดสิน 
          ผู้ท่ีถือว่ำเป็นผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนประเมินสมรรถนะด้วยวิธีกำรสอบ ไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ 

๘. การจัดล าดับตามความต้องการ 
          ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีได้รับคะแนนจากมากไปหาน้อย  หากมีผู้สมัครวิชาเอกสังคม
ศึกษาหลายอัตราจะพิจารณาผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสินไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๖๐ ตามล่าดับ  

๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  จะประกำศรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบคัดเลือกครูอัตรำจ้ำง  ภำยในวันท่ี  ๒4 ตุลำคม 
๒๕๖2  ท ำสัญญำจ้ำงและเริ่มปฏิบัติงำน  ในวันท่ี  25  ตุลำคม  ๒๕๖2  ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี
วงก์    
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๑๐.  การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มารายงานตัว 
 กำรเรียกตัวผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวเพื่อท ำสัญญำจ้ำงครั้งแรก ให้ถือตำมประกำศผลกำรสอบ
คัดเลือก 

๑๑. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
 ๑. ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องไปรำยงำนตัวท่ีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์และท ำสัญญำจ้ำงท่ีโรงเรียนวัด
สุวรรณคีรีวงก์เพื่อปฏิบัติหน้ำท่ีครูอัตรำจ้ำงท่ีโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ หำกไม่ไปรำยงำนตัวและท ำสัญญำตำมก ำหนด
ถือว่ำสละสิทธิ์  
 ๒. จะท ำสัญญำจ้ำงปฏิบัติงำนเมื่อได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรนี้แล้วและจะมีกำรประเมินว่ำจะจ้ำงต่อ
หรือไม่เป็นปีๆไปตำมควำมจ ำเป็น ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับงบประมำณท่ีได้รับจัดสรร 
 ๓. กำรจ้ำงครูตำมโครงกำรนี้ ถือเป็นอัตรำจ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำว จะไม่มีข้อผูกพันท่ีจะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถำนภำพเป็นลูกจ้ำงประจ ำ หรือพนักงำนรำชกำร หรือ ข้ำรำชกำร 
 ๔. จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตำมประกำศรับสมัครทุกประกำร หำกภำยหลังตรวจสอบพบว่ำเป็นผู้ขำด
คุณสมบัติ จะไม่ได้รับกำรพิจำรณำส่ังจ้ำงเป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว หรือ เลิกจ้ำงแล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆท้ังส้ิน 
 ๕. ระยะเวลำในกำรจ้ำง ต้ังแต่ เดือน  25 ตุลำคม  -  25 เมษำยน  ๒๕๖3 
                                

 

   ประกำศ ณ วันท่ี  ๑5   ตุลำคม  ๒๕๖2  

                                                                                         
     (นายธีระชัย     รัตนรังษี) 

     ผู้อ่านวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก ์
 

 




