
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนวดัมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคณุ)  
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัตหิน้าที่ครูผู้สอน  
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์จะดำเนินสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
วิชาเอก การศึกษาพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา อาศัยตามคำสั่งอำนาจระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าจ้างลูกจ้างส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๖ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๓๙ 
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ปฏิบัติ เรื่องการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วน
ที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจา้ง
ชั่วคราว พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๓๔๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลู กจ้าง
ชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครเพื่อรับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก
การศึกษาพิเศษ  ดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งทีร่ับสมัครการสรรหา 
   ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัตหิน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกการศึกษาพิเศษ จำนวน   
๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท/เดือน (หน่ึงหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครรับการสรรหา เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไลอ่อกจากรัฐวิสาหกิจ หรอืหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 



   ๒.๙  ไม่เป็นพระภิกษ ุหรือสามเณร นักพรต นกับวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
  ๓.๒  ต้องมีคุณสมบัติปรญิญาตรตีามที ่ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๓.๓  มใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ทีอ่อกโดยครุุสภา หรือ
ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  ๓.๔ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการสอนเด็กพิเศษ 

  ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ ติดต่อสอบถาม  โทร ๐๒ ๓๑๑ ๑๔๘๓ หรือ ๐๘๑ ๘๓๗ ๑๕๔๘ ,  
๐๘๖ ๓๔๘ ๖๐๕๒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

  ๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 
 ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอ้มฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้าม)ี จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  จะไม่พิจารณาจ้าง 
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด 
วัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๑  มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  

 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเข้ารับการสรรหา 
  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) จะดำเนินการสรรหาโดยการสอบสัมภาษณ์ตาม
ขอบข่ายภารกิจที่กำหนด ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓   ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ 
(พิทักษ์ถาวรคุณ)  

 



 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา ภายในวันที่ ๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ณ โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  และเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์
ถาวรคุณ)  

 ๑๐. สถานที่ปฏิบัติงาน 
 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  เลขที่ ๗๑๑ ซอยอ่อนนุช ๗ แขวงอ่อนนุช เขตสวน
หลวง กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  

 ๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  ๑๑.๑ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรกในวันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกำหนดระยะเวลาการ
จ้างตั้งแต่วันที่  ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
  ๑๑.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น 

         ๑๑.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  
   

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๔  กุมภาพันธ ์ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
     
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นางบุษยา  ทองมี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคณุ) 



ปฏิทินการดำเนินการคดัเลือก 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน  

ตามประกาศโรงเรียนวดัมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)  ลงวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
๒๔ มกราคม ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๒๔-๓๑ มกราคม ๒๕๖๓   รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓               ปฏิบัติการสอบสัมภาษณ์   
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓               ประกาศผลการคัดเลือก 
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓      รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน  
โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถารคุณ)   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  
 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคณุ)  
 ด้วยข้าพเจา้มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจา้งชั่วคราวรายเดือน  
ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
๑. ชื่อ – ชือ่สกุล (นาง/นาย/
นางสาว)......................................................................................................................... 
๒. เกิดวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. ......................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวัน
สมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา.................................................................วชิาเอก...................................................................... 
    จากสถานศึกษา .....................................................................เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ. ...... 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ.............................................................................................................................. 
๕. บัตรประจำตวัประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด..................... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด
........................รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................................................. 
๗. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา..........................................................................อาชีพ............................................................. 
๙. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา.................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซ่ึงได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย ์
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพคร ู
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมคัรสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  
  

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่รับสมคัร 
    (..........................................................)วันที่
............เดือน................................พ.ศ. ............. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเน่ืองจาก..................................... 
ลงชื่อ..........................................เจ้าหน้าทีต่รวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. ............ 
 

 

 



 


