
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 

 ด้วยโรงเรียนบ้านท่าซุง ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอทุยัธานี สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาอทุัยธานี เขต 1  มีความประสงค์จะรบัสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหิน้าที่
ครูผูส้อน จ านวน  ๑  อัตรา ดังนั้น อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ด่วน
ที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่  28  กันยายน พ.ศ. 2559 และ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28  กันยายน  พ.ศ.2559  เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกบัลูกจ้างช่ัวคราว  จึง
ประกาศรับสมัครคัดเลอืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัตหิน้าที่ครูผูส้อน  ดังนี ้
 ๑. ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัตหิน้าท่ีครูผู้สอน สาขา
วิชาเอกภาษาไทย จ านวน  ๑  อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,000 บาท (-เจ็ดพันบาทถ้วน-) 
  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี ้
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
   2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  ดังต่อไปนี้  
   1) มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบรูณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสดุท้าย)  
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืง สมาชิกสภาท้องถ่ิน หรือผู้บริหารท้องถ่ิน 
  6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพกัราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพกิถอนใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนด ในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพคร ู
   7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   
   8) ไม่เป็นกรรมการบรหิารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมอืง 
   9) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
   10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่
ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกจากรัฐวิสาหกจิ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
 



   12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรอืไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
   13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ  
   14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
  2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
  ๒.๒.๑  เป็นผู้ไดร้ับวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาตรทีางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรบัต าแหน่งครูผู้ช่วย 
  ๒.2.๒  เป็นผูม้ีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัตหิน้าทีส่อน 
    
 

 ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลอืก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านท่าซุง อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุทัยธาน ี ตั้งแต่วันท่ี ๙ เมษายน พ.ศ.256๔ ถึง 7 พฤษภาคม พ.ศ.256๔  เวลา ๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนงัสอืรบัรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว      
                พร้อมฉบับต้นฉบบั                                                      จ านวน  ๑  ฉบับ 

  4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับต้นฉบบั  จ านวน  ๑  ฉบับ 
            ๔.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครหูรือหลกัฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม  
                           ที่คุรุสภาออกใหเ้พื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบบัต้นฉบับ จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบบัต้นฉบบั  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบบั   จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.6  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบบัต้นฉบับ จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.7  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.8  ใบรับรองแพทยจ์ากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549       จ านวน 1 ฉบับ 
  
 ๕.  ติดต่อและการยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑  ติดต่อ ผอ.รุ่งโรจน์ เจนเจตวิทย์ โทร.๐๘-๙๘๕๙-๐๙๗๒ และครูนันทา วัฒนกลุ  
โทร. ๐๘-๖๒๐๕-๔๕๒๐ 

  ๕.๒  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกตอ้งและ
ครบถ้วน 

  ๕.๓  ผู้สมัครตอ้งแจง้สถานทีท่ี่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
   ๕.๔  ผู้สมัครตอ้งลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหนา้เจ้าหน้าที่รบัสมัคร 
  
 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันท่ี  8 พฤษภาคม พ.ศ. 25๖๔ ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนบ้านท่าซงุ ต าบลท่าซุง อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธาน ี



 ๗. วิธีการคัดเลือก 
  ๗.๑ การสอบข้อเขียน 
  ๗.๒ ทดลองปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ 

  
 ๘.  วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

 โรงเรียนบ้านท่าซงุจะด าเนินการสอบข้อเขียนพร้อมทั้งสอบทดลองปฏิบัตกิารสอนและสอบสมัภาษณ์ 
ในวันท่ี  ๑๑ พฤษภาคม  พ.ศ. 256๔ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านท่าซุง 

  
 ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มผีู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผูท้ี่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัตกิารสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดกีว่า หากยังไดค้ะแนน
เท่ากัน จะใช้วิธีการสุ่ม (จบัสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รบัการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล าดับลงมา  ภายในวันท่ี  1๒  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๖๔  นับตั้งแตป่ระกาศผลการคัดเลือก แต่หากมีการ
คัดเลือกในต าแหนง่เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ไดร้ับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตัง้แต่วันประกาศผลการคัดเลือก
ครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นัน้ได้รับการจ้างตามต าแหนง่ที่ได้รบัการคัดเลอืกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 (4)  บัญชีผูผ้่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการข้ึนบญัชี 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
      ๑๐.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบคัดเลือก          
เป็นหนงัสอืเรียกตัวผูม้ีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหนง่ครผูู้สอน และใหม้ารายงานตัว 
ตามวันเวลาที่ก าหนด 
    ๑๐.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครผูู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ 
และการข้ึนบัญชีผูผ้่านการคัดเลอืกเป็นการเฉพาะราย 
    ๑๐.3 การจ้างลกูจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มีข้อผกูพันต่อเนื่องทีจ่ะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรบัเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    ๑๐.4 ผู้ได้รบัการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผูส้อน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสัง่
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งใหผู้ร้ับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มเีงื่อนไขและจะไม่มสีิทธิเรียกรอ้งใดๆทั้งสิ้น  
 
 
 
 
 



 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
       ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เมษายน พ.ศ. 256๔ 
           
 
 
                                                                   (นายรุ่งโรจน์  เจนเจตวิทย์) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าซุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏบิัติหน้าที่ ครผูู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านท่าซุง ลงวันที่ ๘ เมษายน 256๔ 
................................................................................ 

 
ท่ี ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร ๘ เมษายน 256๔  
2 รับสมัคร ๙ เมษายน –  

7 พฤษภาคม 256๔ 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

3 ประกาศรายช่ือผูม้ีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 256๔  
4 สอบข้อเขียน สอบทดลองปฏิบัติการสอน

และสอบสัมภาษณ์   
๑๑ พฤษภาคม 256

๔ 
 

5 ประกาศรายช่ือผูผ้่านการคัดเลือก 1๒ พฤษภาคม 256
๔ 

 

6 รายงานตัวท าสญัญาจ้าง และเริม่ปฏิบัตงิาน 1๗ พฤษภาคม 256
๔ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


