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ประกาศโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

วิชาเอกภาษาอังกฤษ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

……………………………………………………….. 

  ด้วย โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา    
พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อด าเนินการจ้างเป็น
ลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และ
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๕๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและหลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗  
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพื่อด าเนินการจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระ
การเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

๑. ต ำแหน่งที่รับสมัคร 
๑.๑  ชื่อต ำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง จ านวน  ๑  อัตรา 
๑.๒  ขอบข่ำยหน้ำที่ที่ต้องปฏิบัติ ปฎิบัติงานการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ี

ได้รับมอบหมาย 
๑.๓  ระยะเวลำกำรจ้ำง ต้ังแต่วันท่ี  ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ถึงวันท่ี  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖ 

 

๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
 ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
 ๒.๒  มีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) 
 ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๔  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 ๒.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าท่ีใน 
พรรคการเมือง 
 ๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 ๒.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร และนักบวชในศาสนาใดๆ 

หมำยเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันท าสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น  
 
 
 



๒ 
 

๓. คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง 
 ๓.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชาบัญญัติระเบียบข้าราชการาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๓.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ี
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 ๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ และต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู 
 ๓.๔ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด
ส าหรับผู้ท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรือมี
หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมั ติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ท่ีส าเร็จ
การศึกษา ภายในวันท่ีเปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งในวิชาเอกข้างต้น 
 ๓.๕ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
๔. อัตรำค่ำจ้ำง  
 ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ เงินเดือนเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 

 

๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในกำรสมัครคัดเลือก 
 ๕.๑ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือส าเนาวุฒิการศึกษา และส าเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับภาษาไทยตัวจริง พร้อมส าเนา จ านวน ๑ ชุด  
 ๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นด า สวมใส่เส้ือสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ขนาด ๑ นิ้ว  
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง วันปิดรับสมัคร จ านวน ๑ รูป 
 ๕.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อม
ส าเนา ๑ ฉบับ  
 ๕.๔ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 
  ๕.๕ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ 
 ๕.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับท่ี ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕)  
 ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน โดยโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น (ฉบับจริง)  
  ๕.๗ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบส าคัญการสมรส หนังสือส าคัญการเปล่ียนช่ือ-ช่ือสกุล (ถ้ามี) 
จ านวน ๑ ฉบับ 
 

 ท้ังนี้  ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองส าเนาถูกต้องและลงช่ือก ากับ ผู้สมัคร
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

๖. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร  
 ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ภาษาอังกฤษ ในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ขอรับและยื่นใบสมัคร ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนบางปะอิน 
“ราชานุเคราะห์ ๑” ต้ังแต่วันท่ี  ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
 
 
    



๓ 
 

๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ประกำศผลกำรคัดเลือกและรำยงำนตัว กำรขึ้นบัญชี และ 
กำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก 
  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ด าเนินการคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกและ             
สอบสัมภาษณ์ วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และประกาศผลการคัดเลือก           
วันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรายงานตัวเพื่อท าสัญญาจ้างวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.     
ณ  โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”  โดยจะประกาศเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ    
และจะยกเลิกบัญชี  เมื่อทางโรงเรียนได้ท าสัญญาจ้างเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

๘. หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบความรู้ความสามารถท่ัวไป ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งและการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

วิชำที่สอบ คะแนนเต็ม หมำยเหตุ 
ภาค ก วิชาเอกท่ีเปิดรับสมัคร ๔๐  
ภาค ข วิชาวิชาชีพครู ๓๐  
ภาค ค การสัมภาษณ์  ๓๐  

รวม ๑๐๐  
 
๙. กำรจัดท ำสัญญำจ้ำง 
 ๙.๑ ด าเนินการจ้างครูอัตราจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะ
คัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกล าดับท่ี ๑ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะจ้างผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกได้ในล าดับ
ท่ีต่อไปแทน 
 ๙.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามข้อ ๗ ทางโรงเรียนจะเรียกมาท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน                 
ในวันท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การท าสัญญาค้ าประกัน โดยผู้รับจ้างต้องมีผู้ค้ าประกัน จ านวน ๑ คน (ต้อง
เป็นข้าราชการซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้วหรือข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป) 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๗  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 (นายประจวบโชค   สร้อยสม) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนบางปะอนิ “ราชานุเคราะห์ ๑” 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ก ำหนดกำรคัดเลือก และสอบสัมภำษณ์บุคคล 
เพื่อด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบติังำน ต ำแหน่ง ครูอัตรำจ้ำง วิชำเอกภำษำอังกฤษ 

โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ 
………………………………………………………………. 

 
ประกาศรับสมัคร        ๗ – ๑๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
รับสมัคร                 ๑๒– ๑๘  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก                   ๑๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์                           ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก                    ๒๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
การจัดจ้าง/ท าสัญญาจ้าง                       ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 
หมำยเหตุ      ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 


