
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนวัดสามเรือน ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไป เพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตรา
จ้างทำหน้าท่ีครูผู้สอน  จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา 
      อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
    - ปฏิบัติหน้าท่ีสอนวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ และงานอื่นๆ ของทางราชการ    
จำนวน ๑ อัตรา        
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓ มีอายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
  (๑) มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์  
  (๒) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนวัดสามเรือน 
ตำบลสามเรือน  อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแต่วันท่ี ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  โทร. ๐๙๘-๘๒๘-๐๗๔๐ 
    



๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

 ๔.๑ สำเนาเอกสารแสดงผลศึกษา (Transcript)    จำนวน  ๑  ฉบับ  พร้อมฉบับจริง  

 ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู            จำนวน  ๑  ฉบับ  พร้อมฉบับจริง   

 ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  ๑  ฉบับ พร้อมฉบับจริง   

         ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน                                จำนวน  ๑  ฉบับ พร้อมฉบับจริง   

         ๔.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  ๑ นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

         ๔.๖ สำเนาหลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือ-สกุล(ถ้ามี)   จำนวน  ๑  ฉบับ 

๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกำหนด 

  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ เพจเฟสบุคโรงเรียนวัดสามเรือน  

(FB : https://www.facebook.com/BangPaIn.SamruanSchool) 

๗.  วิธีการคัดเลือก 

  การสอบข้อเขียน สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ 

 

วัน/ เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วันท่ี ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

 เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

 

ส่วนท่ี ๑ สอบภาคความรู้(ข้อเขียน) 

ส่วนท่ี ๒ สอบปฏิบัติ  

ส่วนท่ี ๓ สอบสัมภาษณ์  

๕๐ 

๕๐  

๕๐ 

 

คะแนนรวม ๑๕๐  
 

 

๘.  วัน  เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 

       วันท่ี  ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ณ  โรงเรียนวัดสามเรือน 

๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวม

เท่ากัน จะพิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ หากยังได้คะแนนเท่ากันให้คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง

พิจารณาจากคุณลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง                

  ๙.๒  ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  โดยมีระยะเวลาไม่เกิน  ๑ ปี  

นับต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือก  

 



        ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 

  ๑๐.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 

          -  วันท่ี  ๑ มีนาคม  ๒๕๖๔   รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  

  ๑๐.๒  การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ

คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา

รายงานตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน

การสอบคัดเลือก 

  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อ

จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้

ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 

  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ

ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  

  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน จะต้องทำการทดลองงานเป็นเวลา ๓ เดือน หากไม่

ผ่านการประเมินทางโรงเรียนจะไม่ทำการต่อสัญญาจ้างต่อไป 

  ๑๐.๖  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า

เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ

ส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

          ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า

กรณีใดๆ  

 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  ๙   เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๖๔ 
        

                                                            
( นางสาวภัทรา  นพคุณ ) 

        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามเรือน  
 
 
 

 
  



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนวัดสามเรือน 
ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔    

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

วัน   เดือน  ป ี รายการ 
๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัครและรับสมัคร ( เวลาราชการ ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ) ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๑๙ - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สอบคัดเลือก 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศผลการคัดเลือก 
๑ มีนาคม  ๒๕๖๔ ทำสัญญาจ้าง 

 
 
 
 
 

      
      
      
      


