
 

 
    
 

ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน  

…………………………………….. 
 ด้วย โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอน  ที่จ้างจากเงินงบประมาณรายได้สถานศึกษา จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๔๗ 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่อง
มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
 

 ๑.   ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
      ลูกจา้งชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา อัตราคา่จ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐  บาท 
             - สาขาวชิาเอก ภาษาไทย   สาขาวิชาเอก สังคมศึกษา  สาขาวชิาเอก ประถมศึกษา   
 

 ๒.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
   ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./
ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือ
มีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
   ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษ ุหรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

  ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน    
วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ – ๓๐ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
 

/๔  เอกสาร……. 

 



- ๒ - 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน 

ผลการศกึษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาทีจ่ะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชพีครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร 

ใหถู้กต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อไดท้างจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร  และเบอร์โทรศัพท์ที่ตดิตอ่ได้แน่นอน 
   ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าทีร่ับสมัคร 

๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวนัที ่๑ ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา  และทางเว็บไซต์ www.watyaiay.com 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยา  เขต ๑ 

๗. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)   จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์       
ในวันที่  ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น.   สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล 
(ภาวนารังสี)    

 

  ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลกิบัญชีการสอบคัดเลือก 
   ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐  ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง      
 
 
 
  



- ๓ - 
 
ท่ี รายการ วันที่ด าเนินการ เกณฑ์การสอบ 

๑ สอบข้อเขียน  
(๑๕๐ คะแนน) 

วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
(เวลา ๐๙.๐๐ น.)    

- ความรู้ทั่วไป (๕๐ คะแนน) 
- ความรู้วิชาชีพครู (๕๐ คะแนน) 
- ความรู้วิชาเอก (๕๐ คะแนน) 

๒ สอบสัมภาษณ์ 
(๕๐ คะแนน) 

วันที่ ๒ ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
(เวลา ๑๓.๐๐ น.)    

- บุคลิกภาพ การแต่งกาย  
(๑๐ คะแนน) 

- คุณวุฒิ และความเหมาะสม 
ในต าแหน่งงาน (๑๐ คะแนน) 

- ท่วงทีวาจาปฏิภาณไหวพริบ  
(๑๐ คะแนน) 

- ความสามารถพิเศษ (๑๐ คะแนน) 
- คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ 

(๑๐ คะแนน) 
รวมคะแนนสอบ  ๒๐๐  คะแนน 

          
   ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ด้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา  ภายในวันที ่๓  ธันวาคม ๒๕๕๗   ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก        
แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่ และผู้ไดร้ับการคดัเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ไดร้ับการคดัเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจา้ง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจา้งตามก าหนด 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๔  ธันวาคม ๒๕๕๗  รายงานตัวท าสญัญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
   ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอนครั้ง
แรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

/๑๐.๕ ผู้ไดร้ับ….. 



-๔- 
 

 ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

     (นางจฑุามาศ  รอดภัย)                                                                                                                               
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังส)ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างเงินรายได้สถานศึกษา  

ตามประกาศโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)  ลงวันที่  ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
................................................................................ 

 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗   ประกาศรับสมัคร 
๒๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๑  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗     สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  
๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗     ประกาศผลการคัดเลือก 
๔  ธันวาคม  ๒๕๕๗     รายงานตัวท าสัญญาจา้ง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 


