
 
ประกาศโรงเรียนวัดแหลม 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครอูัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ตำแหน่ง ครูผู้สอน 
********************* 

ด้วยโรงเรียนวัดแหลม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา  

อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876      
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่                   
8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลกูจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี ้
 1. ตำแหน่งท่ีจะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน จำนวน 1 อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
       - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร ์  จำนวน 1 อัตรา 

  - หรือสาขาวิชาเอกภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา 

 

 2. คุณสมบัติของผู้มสีิทธิสมคัรสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่ วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง             
ตามมาตรฐานตำแหน่ง ครบถ้วนในวันสมัคร 
  2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรอืปรญิญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด                  
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา  (Transcript)                     
สำเร็จการศึกษา 
  2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  2.4 ไม่เป็นพระภิกษุหรอืสามเณร นักพรต นักบวช  

 

 3. วัน เวลาและสถานท่ีรบัสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนวัดแหลม 
เลขที่ 72/4 หมู่ 4 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130                 
ตั้งแต่วันท่ี 1 – 28 ตุลาคม 2563 ในวัน เวลาราชการ 
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4. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 

4.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง   จำนวน 1 ฉบับ 
       4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอ้มฉบบัจริง   จำนวน 1 ฉบับ 

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบบัจริง    จำนวน 1 ฉบับ 
  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจรงิ     จำนวน 1 ฉบับ 
  4.5 หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้าม)ี    จำนวน 1 ฉบับ  
  4.6 รปูถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  จำนวน 1 รูป       
  4.7 ใบรบัรองแพทย์    
  

5. การยื่นใบสมัคร 
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร               

ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
5.2 ผู้ สมัครต้องแจ้ งสถานที่ที่ สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย                               

ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องธุรการโรงเรียน
วัดแหลม 
 

7. วิธีการคัดเลือก 
  การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

 

8. วัน เวลาและสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดแหลม จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ในวันท่ี 30 ตุลาคม 
2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนวัดแหลม 

 

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 
  9.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้
คะแนนเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  9.2 ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 9.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2563 ข้ึนบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้ 
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  1) ผู้นั้นไดร้ับการจ้างตามตำแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลือกไปแลว้ 
  2) ผู้นั้นขอสละสทิธ์ิในการจ้าง 
                      3) ผู้นั้นไมม่ารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 

 10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผา่นการคัดเลือก/เง่ือนไขการจา้ง 
10.1 กำหนดเวลาดำเนินการจัดทำสญัญาจ้าง 

วันท่ี 2 พฤศจิกายน 2563 รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัติงาน  
  10.2 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดตามประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน                        
ครั้งแรกและให้มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีจะต้องรับทราบประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  
  10.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน                      
ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่ทางสถานศึกษาได้แจ้งให้ผู้ ได้รับการทำ                 
สัญญาจ้างทราบ ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิและถูกยกเลิกประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน                
การคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  10.4 การจ้างครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มี ข้อผูกพันต่อเนื่อง                   
ที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  10.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่  ตำแหน่ง ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง 
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือมีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม                
ผู้มี อำนาจในการจ้าง อาจสั่ งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ ครูอัตราจ้าง ช่ัวคราวรายเดือนทราบล่วงหน้า                          
โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น  

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 
      
      

 
 

                                                              (นายสุรพล  มูลศรี) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลม 
 
 



4 

 
ปฏิทินการดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนวัดแหลม ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
................................................................................ 

 
1 ตุลาคม 2563   ประกาศรับสมัคร 
1 – 28 ตุลาคม 2563  รับสมัคร (ในวัน เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น.) 
29 ตุลาคม 2563   ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลอืก 
30 ตุลาคม 2563   สอบปฏิบัตกิารสอนและสอบสัมภาษณ์   
30 ตุลาคม 2563   ประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลอืก 
1 พฤศจิกายน 2563  รายงานตัว ทำสัญญาจ้างและเริม่ปฏิบัตงิาน 

  
.............................................................................. 
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ใบสมัครสอบคัดเลือกบคุคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจา้งชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ท่ีครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดแหลม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
…………………………………………………………. 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรยีนวัดแหลม 
 
  ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน  
ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ……………………………………………………………………………………………………………... 
1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นาง/นาย/นางสาว) ............................................................................................................ ......... 
2. เกิดวันที่  ............ เดือน ..................................... พ.ศ. ................. อายุ ........... ปี  ....... .... เดือน                             
(นับถึงวันสมัคร)  
3. วุฒิการศึกษา ............................................................ วิชาเอก ...........................................................................  
   จากสถาบันการศึกษา .............................................. เมื่อวันที่ ......... เดือน ............................. พ.ศ. ................   
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ ................................................................................................................................. 
5. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่  ..................................................... ............. ออกให้  ณ อำเภอ/เขต 
........................................................ จังหวัด ................................................................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที ่................... หมู่ที่ ............. ซอย ........................... ตำบล ....................... ........................  
   อำเภอ ....................................... จังหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย์ ..................................... 
   โทรศัพท์ (บ้าน) ................................................................ มือถือ ..................................... ..................................   
7. สถานภาพ    โสด      หย่า      หม้าย      สมรส       
8. ช่ือสามี/ภรรยา ................................................................. อาชีพ ...................................... ................................  
9. ช่ือบิดา ................................................................... ช่ือมารดา ..........................................................................   
10. ได้แนบหลักฐานต่าง ๆ ซึ่งได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว ดังนี้  
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  ใบรับรองแพทย์    สำเนาบัตรประชาชน  
  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   สำเนาทะเบียนบ้าน  
  ใบเปลี่ยนช่ือ/สกุล(ถ้ามี)   อื่น ๆ โปรดระบุ ............................................................ 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบ
คัดเลือกแล้ว ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ทั้งสิ้นในการสอบคัดเลือก  
    ลงช่ือ ....................................................... ผู้สมัครสอบ  
           (......................................................)  
       วันที่ ........... เดือน ..................................... พ.ศ. ...............  
 
 

 
ติดรูปถ่าย 
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บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรบัสมัคร ความเห็นของเจ้าหนา้ท่ีตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 
 
(ลงช่ือ) .................................................. เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 

           (................................................) 
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ................................................ 
(ลงช่ือ) ............................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

           (.............................................) 
วันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


