
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลกูจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย 

********************* 
ด้วยโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

ประสงค์รับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน ๓ อัตรา  
อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ 

ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี 
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
งานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบ 
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๓  อัตรา 
๑.๑ สาขาวิชาท่ีรับสมัคร 

- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จำนวน  ๒  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกภาษาไทย   จำนวน  ๑  อัตรา 

๑.๒ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๐๐๐ บาท  (-หนึ่งหมื่นหนึ่งพนับาทถ้วน-)  
๑.๓ ระยะเวลาจ้าง ต้ังแต่วันท่ีเริ่มสัญญา  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื ่นจะต้องมีความรู้พื ้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี  ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 
  ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง 
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  ๒.๕  เป็นผู้มีความสามารถทบทวนความรู้อย่างเข้มให้กับนักเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบเพื่อ  
เตรียมความพร้อมในการทดสอบในระดับต่าง ๆ ได้  
 



 ๓. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
  ๓.๒ มีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรองสิทธิซึ่ง  
ออกโดยคุรุสภา 
         ๔. ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
  ๔.๑ ทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ตามสาขาวิชาเอกท่ีรับสมัคร 
  ๔.๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

           ๕. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
 ผู ้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครแบบออนไลน์ ได้ที ่เพจ 

โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ต้ังแต่วันที่  ๑๐ – ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕   

 ๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๖.๑ สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ ่งแสดงสาขาวิชาที ่จะสมัครและสำเนา 

ปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (ถ้ามี) 
       ๖.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  จำนวน  ๑  ฉบับ 

๖.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๖.๕ หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๖.๖ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๖.๗ ใบรับรองแพทย์   (ไม่เกิน ๑ เดือน) จำนวน  ๑  ฉบับ 

  ๗. การยื่นใบสมัคร 
  ผู้สมัครรับและยื่นใบสมัครสอบแบบออนไลน์ กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

และแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบตามที ่กำหนดและนำเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริงให้  
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนสอบข้อเขียน 

 ๘. วิธีการคัดเลือก 
         สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์   

 ๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕      
ณ  โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข”  ตามตารางกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 

วัน เดือน ป ี เวลา วิชาที่สอบ คะแนน 
วันท่ี  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕      ๐๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. สอบข้อเขียน   ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน 

๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ๒๐ คะแนน 



๑๐.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม  
เท่ากัน จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากัน 
ให้พิจารณาลำดับก่อน – หลังในการสมัคร 
  ๑๐.๒ ประกาศรายชื่อผู ้ได้รับการคัดเลือก วันที่ ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางเพจ facebook : 
โรงเรียนผักไห่สุทธาประมุข-Phakhaisutthapramuk-School 
  ๑๐.๓ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีเว้นแต่ในกรณีท่ีมีการประกาศ   
รับสมัครคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งดังกล่าวอีก บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล  
การสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

         ๑๑. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ รายงานตัวและจัดทำสัญญาจ้างที่ห้องสำนักงานอำนวยการ  
โรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ทั้งนี ้หากไม่มารายงานตัว 
ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงานจะเรียกร้องสิทธิ ์ใด  ๆ ในภายหลังมิได้และโรงเรียนผักไห่ 
“สุทธาประมุข” จะดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปเพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป 
  ๑๑.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนต้องไปรายงานตัว 
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและการขึ้น 
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๑.๓ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ 
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ 
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๖   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

                                                                 (นายผไท อุทุมสกุลรัตน์) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนผักไห่ “สุทธาประมุข” 


