
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ ราชบุรี 
   เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

--------------------------------- 
         ด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 
มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน ต าแหน่งครูอัตราจ้างสอนรายวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา  ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมากที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และ
ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง         
มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2560 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
       ๑.1 ต าแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 1 อัตรา  
       อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

             2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับ 3) พ.ศ. 2553
ดังต่อไปนี้ 
  2.1.1 มีสัญชาติไทย 
  2.1.2 มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัคร) 
  2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
  2.1.4 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  2.1.5 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืนหรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 
  2.1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
  2.1.7 ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  2.1.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่โทษส าหรับ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กร
มหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
  2.1.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 

/2.1.12 ไม่เคย... 



  2.1.12 ไม่เคยเป็นผู้กระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน        
ในหน่วยงานของรัฐ 
  2.1.13 ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  2.2.1 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี ในสาขาภาษาอังกฤษหรือที่ กคศ.รับรอง 
  2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 

3. ขอบข่ายและภาระงานที่ให้ปฏิบัติ 
 3.1 สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
 3.2 งานอ่ืนๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

4. การรับสมัคร 
 4.1 ผู้มีความประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
 4.2 หลักฐานการสมัคร 
  4.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.2 ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.3 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา   จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.4 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.5 ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.6 ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
  4.2.7 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     จ านวน 2 รูป 
 

5. ก าหนดการ  
 5.1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง 

www.tuprb.ac.th 
 5.2 ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ปรนัย) ทดสอบความสามารถด้านการสอน และสอบสัมภาษณ์

ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียน                
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 

 5.3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง 
www.tuprb.ac.th 

 5.4 รายงานตัวและท าสัญญาจ้างในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องธุรการ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี เวลา 08.00 น. 

 

6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกด้วยวิธีทดสอบความรู้ความสามารถวิชาเอกและด้วยวิธีการสัมภาษณ์  

โดยคณะกรรมการสรรหาบุคคลฯ 
วิชา คะแนน เวลา หมายเหตุ 

- ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ  
- ทดสอบความสามารถด้านการสอน 
- สอบสัมภาษณ์ 

50 
50 
50 

09.00 น. เป็นต้นไป 
 

รวมคะแนน 150   
 
  

/ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ ติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ ส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี หรือดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทาง www.tuprb.ac.th และสามารถสอบถาม
ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-3226-7369 หรือ 092-8965428 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๑2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                         

 

                  (นายธีระเดช บัวล้อม) 
                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tuprb.ac.th/


 
ก าหนดการ 

   การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------------------------------------------------- 

 
ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ  จ านวน 1 อัตรา 
 
17 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2565      เปิดรับสมัคร ณ ห้องธุรการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   
                                              ราชบุร ี(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
25 ตุลาคม พ.ศ. 2565      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ผ่านทาง www.tuprb.ac.th 
26 ตุลาคม พ.ศ. 2565      - ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ (ปรนัย) 
        - ทดสอบความสามารถด้านการสอน 
        - สอบสัมภาษณ์ 
        ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 
27 ตุลาคม พ.ศ. 2565      ประกาศผลการสอบคัดเลือก ผ่านทาง www.tuprb.ac.th 
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565     รายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  
                                              พัฒนาการ ราชบุรี เวลา 08.00 น. 
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ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน 
ปฏิบัติหน้าทีค่รูผู้สอน 

      โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบลดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี 

………………………………………….. 

                                        เขียนที…่……………………………………………….. 
วันที่............เดือน..........................................พ.ศ. ............. 

 
 ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............ปี  วัน/เดือน/ปี เกิด....................................
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่...............ต าบล................................อ าเภอ.................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์........................................ปัจจุบันประกอบอาชีพ.............................................
สถานภาพ  (    ) โสด   (    ) สมรส  (    ) หย่าร้าง   
 มีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือเป็นครูอัตราจ้าง จ้างเหมาบริการรายเดือน ปฏิบัติ
หน้าที่ครูผู้สอน  โดยได้ศึกษารายละเอียดตามประกาศของ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี  ต าบล  
ดอนคลัง อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  เรียบร้อยแล้ว  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานประกอบการสมัครมาด้วย  
ดังนี้ 

    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา    จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน 1 ฉบับ 
   ส าเนาใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว     จ านวน 2 รูป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผูส้มัคร 
               (.....................................................) 
 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานครบถ้วน  (    )  หลักฐานไม่ครบ 
 
ความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร 
  (    )  เห็นควรให้รับสมัคร   (    )  เห็นควรส่งเอกสารเพิ่มเติม 
 

                 (ลงชื่อ)..................................................เจ้าหน้าที่ผู้สมัคร 
                                    (........................................................) 
 

 
รูปถ่าย 

ขนาด ๑ นิ้ว 


