
ประกาศโรงเรียนท่าทรายประชาอปุถมัภ ์
    เรื่อง รบัสมคัรสอบคดัเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัว่คราว ท าหน้าท่ี
ครผููส้อน 

************************** 
ดว้ยโรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ ์ต าบลท่าทราย อ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุร ี

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต ๑ มคีวามประสงคจ์ะรบัสมคัรบคุคลทัว่ไปเพื่อจดั
จา้งเป็น 
ลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่ง ครูผูส้อน จ านวน ๑ อตัรา     

อาศยัตามหนังสอืส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน ด่วนมาก ที ่ศธ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวนัที ่๑๕ มนีาคม ๒๕๔๗ และค าสัง่ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ที ่๒๙/๒๕๔๖ 
สัง่ ณ วนัที ่๘กรกฎาคม ๒๕๔๖  เรื่องมอบอ านาจปฏบิตัริาชการแทนเกีย่วกบัลูกจา้งชัว่คราว ตลอดจน
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารงานบุคคล : ลูกจา้งชัว่คราว ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. ๒๕๔๗  
โรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ ์จงึประกาศรบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเป็นลูกจา้งชัว่คราว ต าแหน่งครูอตัรา
จา้งดงันี้ 
๑. ช่ือต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 
  ชื่อต าแหน่ง  ครูผูส้อน 
  สาขาวชิาเอก  ๑.ภาษาไทย  

๒.เอกอื่นๆ ทีจ่บสาขาด้านการศกึษาการสอน 
   ๓.มใีบประกอบวชิาชพี 
  จ านวน  ๑ อตัรา(คาดว่าจะวา่ง) 
  ค่าตอบแทนเงนิเดอืน  ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ระยะเวลาการจา้งเป็นไปตามสญัญาจา้ง แบบปีต่อปี 
  ขอบขา่ยงาน ๑) วเิคราะหห์ลกัสตูรและวางแผนการการจดัการเรยีนการสอนเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู้ 
  ๒) จดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย 
  โดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  ๓) จดัการอบรมสัง่สอน และจดักจิกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 
  ๔) ปฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 
  ๕) มคีวามรูค้วามสามารถด้านดนตรไีทยและดนตรสีากลจะพจิารณาเป็นพเิศษ 
  ๖) ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
๒. คณุสมบติัของผู้มีสิทธิสมคัรสอบคดัเลือก เป็นผูม้คีุณสมบตั ิดงันี้ 
 ๒.๑ เป็นผูม้คีุณสมบตัทิัว่ไปตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
 ๒.๒ เป็นผูไ้ดร้บัวฒุปิรญิญาตรสีาขาภาษาไทยหรอืสาขาดา้นการศกึษาการสอนตามที ่ก.ค./ก.ค.ศ. 
ก าหนดจะตอ้งมคีวามรูพ้ ืน้ฐานทางวชิาชพีครูตามที ่ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนดหรอืหนังสอืรบัรองคุณวฒุทิีส่ภา



-๒- 

 ๒.๓ เป็นผูม้ใีบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู ตามมาตรา ๔๓ แหง่พระราชบญัญตัสิภาครูและบุคลากรทางการ 
ศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรอืมหีนังสอืรบัรองสทิธทิีค่ณะกรรมการคุรุสภาออกใหห้รอืมหีนังสอืรบัรองสทิธไิดร้บัมอบหมาย 

จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให ้
 ๒.๔ ไม่เป็นพระภกิษุ หรอืสามเณร นักพรต นักบวช 

๓. วนั เวลา และสถานท่ีรบัสมคัรสอบคดัเลือก 
 ผูป้ระสงคจ์ะสมคัรสอบคดัเลอืก ใหข้อรบัใบสมคัรและยืน่ใบสมคัรได ้ณ หอ้งธุรการ โรงเรยีนทา่ทรายประชาอุ
ถมัภต์ าบลทา่ทรายอ าเภอเมอืงนนทบุร ีจงัหวดันนทบุรตีัง้แต่วนัที ่๘– ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ในเวลาราชการ 

๔. เอกสารและหลกัฐานท่ีผู้สมคัรสอบจะต้องน ามาย่ืนในวนัสมคัรสอบ 
๔.๑ ส าเนาปรญิญาบตัรหรอืหนังสอืรบัรองคุณวฒุทิีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมตัแิลว้ และ ใบรายงานผล 

การศกึษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวชิาทีจ่ะสมคัร พรอ้มฉบบัจรงิจ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครู พรอ้มฉบบัจรงิจ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๓ ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน พรอ้มฉบบัจรงิจ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๔ ส าเนาทะเบยีนบา้น พรอ้มฉบบัจรงิจ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๕ หลกัฐานการเปลีย่นชื่อ ชื่อสกุล (ถา้ม)ีจ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกนิ ๖ เดอืน)จ านวน ๒ รูป 

๕. การย่ืนใบสมคัร 
 ๕.๑ ผูส้มคัรสามารถยืน่ใบสมคัรสอบดว้ยตนเองและตอ้งกรอกรายละเอยีดในใบสมคัรใหถู้กตอ้งและครบถว้น 

 ๕.๒ ผูส้มคัรตอ้งแจง้สถานทีท่ ีส่ามารถตดิต่อไดท้างจดหมายลงทะเบยีนในเขตจ่ายของการไปรษณยีใ์นใบสมคัร 
 ๕.๓ ผูส้มคัรตอ้งลงลายมอืชื่อในใบสมคัรใหเ้รยีบรอ้ยต่อหน้าเจา้หน้าทีผู่ร้บัสมคัร 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคดัเลือก 
 ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้สอบคดัเลอืก ภายในวนัที ่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หอ้งธุรการ 
โรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ์ 

๗. วิธีการคดัเลือก 
การสอบสมัภาษณ์ และวธิกีารอื่นๆ ตามทีเ่หน็เหมาะสม 

๘. วนั เวลา และสถานท่ีสอบคดัเลือก 
โรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภจ์ะด าเนินการสอบสมัภาษณ์และประเมนิแฟ้มสะสมผลงาน(Port Folio)ในวนัที ่๑๕
พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นตน้ไป สถานทีส่อบคดัเลอืก ณ หอ้งวชิาการโรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ์ 
๙. เกณฑก์ารตดัสินการข้ึนบญัชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคดัเลือก 
๙.๑ ผูส้อบผ่านจะตอ้งไดค้ะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่รอ้ยละ ๖๐ ในกรณทีีม่ผีูไ้ดค้ะแนนรวมเทา่กนั จะจดัล าดบั 
ทีโ่ดยใหผู้ท้ ีไ่ดค้ะแนนผลการสอบปฏบิตักิารสอนมากกวา่อยูใ่นล าดบัทีด่กีวา่ หากยงัไดค้ะแนนเทา่กนัจะประเมนิ
แฟ้มสะสมผลงาน 
 



-๓- 

๙.๒ จะประกาศรายชื่อผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกตามขอ้ ๙.๑ เรยีงตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนรวมสงูลงมา ภายใน 
วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ขึน้บญัชไีวไ้ม่เกนิ ๒ ปี นับตัง้แต่ประกาศผลการสอบคดัเลอืก แต่หากมกีารสอบ 
คดัเลอืกในต าแหน่งเดยีวกนัครัง้ใหม่ บญัชผีูไ้ดร้บัการคดัเลอืกครัง้ก่อนเป็นอนัยกเลกิตัง้แต่วนัประกาศผลการสอบ 
คดัเลอืกครัง้ใหม่และผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกจะถูกยกเลกิการขึน้บญัชใีนกรณใีดกรณหีนึ่ง ดงันี้ 
๑) ผูน้ัน้ไดร้บัการจา้งตามต าแหน่งทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไปแลว้ 
๒) ผูน้ัน้ขอสละสทิธิใ์นการจา้ง 
๓) ผูน้ัน้ไม่มารายงานตวัรบัการจา้งตามก าหนด 
๑๐. การจดัท าสญัญาจ้างผู้ผ่านการคดัเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
๑๐.๑ จดัท าสญัญาจา้งผูผ้่านการคดัเลอืก/เงื่อนไขการจา้ง 
    - โรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภจ์ะแจง้วนั เวลา สถานที ่ใหผู้ไ้ดร้บัการคดัเลอืกมารายงานตวั  ตามทีอ่ยูแ่ละ
หมายเลขโทรศพัทท์ีร่ะบุไวใ้นใบสมคัร รายงานตวัท าสญัญาจา้งและเริม่ปฏบิตังิาน ณ โรงเรยีนทา่ทรายประชา
อุปถมัภ ์
๑๐.๒ การจดัท าสญัญาจา้งครัง้แรก จะยดึถอืประกาศรายชือ่และการขึน้บญัชผีูผ้า่นการสอบคดัเลอืก เป็นหนังสอื 
เรยีกตวัผูม้สีทิธิม์าจดัท าสญัญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่ง ครูผูส้อน ครัง้แรกและใหม้ารายงานตวั  
ตามวนัเวลาทีก่ าหนด จงึเป็นหน้าทีข่องผูส้มคัรทีต่อ้งรบัทราบประกาศรายชื่อ และการขึน้บญัชผีูผ้า่นการสอบ
คดัเลอืก 
๑๐.๓ ผูไ้ดร้บัการจดัท าสญัญาจา้งเป็นลูกจา้งชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่ง ครูผูส้อน ตอ้งไปรายงานตวัเพื่อจดัท า
สญัญาจา้งตามก าหนด ถ้าพน้เวลาดงักล่าวจะถอืวา่สละสทิธิ ์และถูกยกเลกิประกาศรายชื่อ และการขึน้บญัชผีูผ้า่น
การคดัเลอืกเป็นการเฉพาะราย 
๑๐.๔ การจา้งลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่ง ครูผูส้อน ไม่มขีอ้ผกูพนัต่อเนื่องทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรจุหรอืปรบัเปลีย่น
สถานภาพเป็นลูกจา้งประจ า/พนักงานราชการหรอืขา้ราชการ 
๑๐.๕ ผูไ้ดร้บัการจา้งปฏบิตัหิน้าทีค่รูผูส้อน ในกรณรีะหวา่งปีงบประมาณการจา้งหากปรากฏวา่เป็นผูข้าด 
คุณสมบตัติามทีก่ าหนด หรอืมคีวามรูค้วามสามารถความประพฤตไิม่เหมาะสม ผูม้อี านาจในการจา้งอาจสัง่เลกิ
จา้ง 
โดยไม่ตอ้งแจง้ใหผู้ร้บัจา้งทราบล่วงหน้า โดยไม่มเีงื่อนไขและจะไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งใดๆ ทัง้สิน้ 

๑๑.ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสดุ ผู้สมคัรคดัเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคดัค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ 

จงึประกาศมาใหท้ราบโดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที๔่ เดอืน พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๐ 

          (นางสภุาพรรณ  ประทมุมา) 
ผูอ้านวยการโรงเรยีนโรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที ่๘–๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

วนัที ่๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

วนัที ่๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ประกาศและรบัสมคัรไม่เวน้
วนัหยดุราชการ 

ประกาศผลการคดัเลอืกและขึน้บญัชเีรยีก
ตามล าดบัจากผูไ้ดค้ะแนนสงูลงมา 

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

ด าเนินการคดัเลอืก  

ปฏทินิการด าเนินการคดัเลอืกเพือ่จา้งเป็นลกูจา้งชัว่คราวรายเดอืน ต าแหน่ง 
ครผููส้อน 

โรงเรยีนโรงเรยีนทา่ทรายประชาอุปถมัภ์ 
สานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต ๑ 

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



 

 

 

 

 

 


