
 
 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งยาง 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
…………………………………….. 

 

  ด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งยาง  ๑๗๒  หมู่ ๑๐ ต าบลท่าสะบ้า  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๒ จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา  ดังนั้น  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๙๙/๓๘๗๖  ลงวันที่  ๑๕  มีนาคม  ๒๕๔๗  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน
ปฐมวัย ดังนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (ค่าจ้างเดือนละ  ๕,๐๐๐  บาท ) 
                      ๑.๑   ปฏบิัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน     ๑   อัตรา 
 

๒. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   
๒.๑  คุณสมบัติท่ัวไป 

๒.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
๒.๑.๒ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
        ประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๒.๑.๓ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ 
        จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค ๒๕๔๙ 
๒.๑.๔ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น 
         ของรัฐ 
๒.๑.๕ ไม่เคยกระท าการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ 

 ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
        ๒.๒.๑ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา  
           ๒.๒.๒ มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
            ๒.๒.๓ มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาที่สมัคร 
            ๒.๒.๔ มีประสบการณ์ในด้านการสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
        ๒.๒.๕ เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
       
 

 



๓. วัน เวลา สถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้าน
ทุ่งยาง ๑๗๒  หมู่ ๑๐ ต าบลท่าสะบ้า  อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ในวันเวลาราชการ  
 

๔. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามายื่นในวันสมัคร 
๔.๑  ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าของบ้าน  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  บัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า  ขนาด  ๒.๕ X ๓  ซม.  ซึ่งถ่ายมาแล้ว 
       ไม่เกิน  ๖  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จ านวน  ๒  รูป   
๔.๔  หลักฐานการศึกษา  พร้อมส าเนา  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๕  ใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมส าเนา จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๔.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล หนังสือแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 
                            (ถ้ามี)  พร้อมส าเนาจ านวน  ๑  ฉบับ  ที่มีชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

   ๕. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
                ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที ่๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๖.๓๐ น. 
ณ โรงเรียนบ้านทุ่งยาง 
 

๖. ก าหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก 

     โรงเรียนบ้านทุ่งยาง จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังนี้ 
     เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ สอบภาคความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ (ข้อเขียน) 
     เวลา ๑๓.๐๐ น. สอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์)   
 

 ๗. เกณฑ์การตัดสิน 
                 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก 
ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ใน 
ล าดับสูงกว่า 
 

๘. การประกาศผลการคัดเลือก 
      โรงเรียนจะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเรียงล าดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามล าดับ  

โดยจะประกาศผลในวันที ่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  และให้ผู้สอบคัดเลือกได้ล าดับที่ ๑  
มารายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างในวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐  น.  

 
 
 
 
 
 
 
 



๙. เงื่อนไขการจ้าง 
๙.๑ อัตราค่าจ้าง  เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท    
๙.๒ ท าสัญญาจ้าง  ๑  ปีงบประมาณ  
๙.๓ ไม่ผูกพันกับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู 
๙.๔ ไม่มีการเลื่อนข้ันอัตราค่าจ้าง 
๙.๕ เมื่อได้สั่งจ้างแล้ว เป็นสิทธิ์ของผู้จ้างที่จะสั่งเลิกจ้างเม่ือใดก็ได้ โดยผู้รับจ้างเรียกร้อง 
     หรือร้องทุกข์ใดๆ ไม่ได้ 

      ๙.๖ ผู้คัดเลือกได้ล าดับที่ ๑  จะได้รับการสั่งจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ท าหน้าที่สอน
ระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งยาง ตามประกาศผลการคัดเลือก   
 
      ประกาศ   ณ วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙   
 

     
                     

                  (นางทัศณีย์  เทพเนียม) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาง 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


