
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบรายได้สถานศึกษา)   

********************* 
ด้วย โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔  มีความประสงค์จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และค าสั่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่อง 
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล /ลูกจ้างช่ัวคราว 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลอืกบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็
ครูอัตราจ้างช่ัวคราว (งบรายได้สถานศึกษา) ดังนี ้

๑.  ต าแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก 
  ๑.๑  ครูอัตราจ้างช่ัวคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖   
  ๒.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้พกิารมรี่างกายทุพลภาพจนไมส่ามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรอืไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรอืเจ้าหน้าทีพ่รรค
ในการเมอืง 

   ๒.๙  ไม่เป็นผูเ้คยต้องโทษจ าค าโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสงัคม 
   ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๑๑  ไม่เป็นพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
 
 
 
 
 



 

- ๒ -  

๓.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  ๓.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
  ๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตามที่ ก.ค. ก าหนด หรือ ก.ค.ศ.  
  ๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธ์ิที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน  
  ๓.๔ วิชาเอกภาษาญี่ปุ่นหรอืวุฒิการศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๓.๕ เป็นผูม้ีคุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง ตามทีป่ระกาศนี ้

 ๔.  ขอบข่ายท่ีจะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
  ๔.๑ ท าหน้าที่ครผููส้อน  
  ๔.๒ งานอื่นๆ ที่ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 

 ๕. การรับสมัคร 
  ๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ในวันที่  ๒๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกลุ่มบริหารบุคคลและ
ยุทธศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  

      ๕.๒  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
  ช่องทางการรับสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและยุทธศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

ระยะเวลาในการรับสมัคร ระหว่างวันที่  ๒๗ เดือน พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓       
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ วันที่สมัครผู้สมัครจะต้องแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบร้อย 

๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
 ๖.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑ ฉบับ 
  ๖.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอ้มฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบบัจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕  ใบรับรองแพทย์ ซึง่ออกให้ไมเ่กิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
  ๖.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ถ้าม)ี จ านวน  ๑  ฉบับ  

 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันทีในวัน
รับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผูส้มัครสอบไม่มีสิทธ์ิตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูล
ในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ ภายหลังมิได้ 
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 ๗.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน เวลา 
สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ทางเว็บไซต์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี  

 ๘. หลักเกณฑแ์ละวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
ภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

วันท่ี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

๑. สอบข้อเขียน  

๒. สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหนง่ 

๕๐ 

๕๐ 
 

 ๙.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนหอวัง 
ปทุมธานี จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม   
ข้อ ๙ ภายในวันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี โดยเรียงล าดับจากผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 

 ๑๑. สถานท่ีปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี   ต าบลสวนพริกไทย อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังห วัดปทุมธานี                                 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ 

   ๑๒.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ๑๒.๑ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่ ๓    
เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยก าหนดระยะเวลาการจ้างตามก าหนดของสัญญาจ้างส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๔ โดยใช้ประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี                       
เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการข้ึนบัญชี ส าหรับ
การเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับที่ขึ้นบัญชีไว้ 
 ๑๒.๒ เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง หากได้งบประมาณการจ้างต่อเนื่อง จะด าเนินการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเมื่อผ่านการประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
 ๑๒.๓ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่พิจารณา                       
จัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 
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        อนึ่ง  ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ถือเป็นการจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนจะไม่มีข้อผูกพันที่จะ
น าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็น
พนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กรกลางก าหนด 
  
  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
       

        
                                                          (นายธนพจ  แก้ววงษา) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสตูรการสอบคัดเลือกบุคคลเปน็ลกูจ้างชั่วคราว  
ครอูัตราจ้าง ท าหน้าที่ครผูู้สอน  

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

การคัดเลือก         สอบข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 

- ประวัติการท างาน ประสบการณ์ 

- บุคลิกภาพและการวางตน 

- ความรู้ ความสามารถ 

- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ 

- เจตคติต่อความเป็นคร ู

- แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการสอบคดัเลอืกบคุคลเป็นลกูจ้างชั่วคราว  
ครอูัตราจ้างท าหน้าที่ครผูู้สอน  

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

๒๗  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓       ประกาศรับสมัคร 

๒๗  พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓         รับสมัครสอบคัดเลอืก ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
                ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อ าเภอเมืองปทมุธานี  

จังหวัดปทุมธานี  

๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓                   ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิสอบคัดเลือก 

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓           สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   

๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓           ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 

๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓           รายงานตัวท าสญัญาจ้าง และเริม่ปฏิบัตงิาน  
วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 
อ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทมุธานี 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ผู้ที่มาสมัครจะตอ้งแต่งกายด้วยชุดสุภาพเรียบรอ้ย เหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


