
 

 
 
 

 

ประกาศโรงเรยีนบ้านทา่มะกา 
เรื่อง   การรบัสมคัรบคุคลเพือ่คัดเลอืกเป็นลกูจา้งชัว่คราว  ต าแหนง่ครผููส้อนระดบั ปฐมวยั 

------------------------------------------------- 
ด้วยโรงเรียนบ้านท่ามะกา ได้รับความเห็บชอบจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 2 ให้ด าเนินการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินรายได้สถานศึกษา ประจ าปี พ.ศ.2562 
สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา  
  ฉะนั้ น  อาศั ยอ าน าจตามค าสั่ งส านั ก งานคณ ะกรรมการการศึ กษ าขั้ น พ้ื นฐาน                                
ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์
และวิธีสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างเงินนอกงบประมาณ   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.
2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อท าหน้าที่ครูผู้สอนระดับ ปฐมวัย ดังนี้ 

1. ต าแหนง่ทีจ่ะด าเนนิการสอบคัดเลือกเพื่อจา้งเปน็ลูกจา้งชัว่คราวปฏบิตัหินา้ที่
ครผููส้อน จ านวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,๐00 บาท (แปดพันร้อยบาทถ้วน) 
        - วิชาเอก ปฐมวัย 

2.  คุณสมบัตทิัว่ไป  และคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่       
     ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องมี

คุณสมบัติ ดังต่อนี้ 
                         2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30    แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
                         2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่ระเบียบกฎหมาย หรือมติ
คณะรัฐมนตรีก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

2.3  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน เว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุ
สภา และมีวิชาเอกกลุ่มวิชาหรือทางวิชาตรงตามที่เปิดรับสมัคร  
      2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ท้องถิ่น  และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) มายื่นด้วย 

3.  เงื่อนไขการจ้าง 
                          3.1 จ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนอัตราจ้างเดือนละ  8,q00  บาท                
(หักเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 5%)  และสอนที ่ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 
       3.2  จ้างด้วยเงินรายได้สถานศึกษา 
       3.3  ไม่มีการเลื่อนค่าจ้าง 

3.4  ไม่ผูกพันค่าเช่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ  ทั้งสิ้น                              
3.5  ระยะเวลาการจ้าง  ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมาณ 



   4.  การรบัสมัคร 
                         4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
       ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ 
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ระหว่างวันที่  1-7 พฤษภาคม 2562 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
      4.2  เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 

        (1)     รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตา ขนาด  1 x  1.5 นิ้ว               
โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี  (นับถึงวันปิดรับสมัครและถ่ายครั้งเดียวกัน จ านวน 3 รูป) 

(2) ระเบียนแสดงผลการเรียน  (TRANSCRIPT)   และปริญญาบัตร  หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิ  ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา 
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 
ฉบับ 
   ในกรณีไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวยื่นพร้อมใบสมัครได้  ให้น า
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกได้  โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับ ซึ่งจะต้องอยู่
ภายในก าหนดวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายมายื่นแทนได้ 

(3) บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมถ่ายส าเนา
จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 

(4) หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)ใบ
เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายส าเนาอย่างละ 1 
ฉบับ 

(5) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 
(6) ใบรับรองแพทย์ จ านวน 1 ฉบับ 

   5. การยืน่ใบสมคัร 
      5.1  ผู้สมัครต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน 
      5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
            5.3  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่อยู่ปัจจุบันและสามารถติดต่อได้ทางจดหมาย  ในเขตจ่าย
ของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
  6.  การประกาศรายชื่อผูม้สีิทธิเ์ขา้รบัการคดัเลือก 
                              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  ในวันที่  8 พฤษภาคม  2562        
ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านท่ามะกา 

7.  วธิกีารคดัเลือก 
   การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ สอบแข่งขันในวันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖๒  ณ  
โรงเรียนบ้านท่ามะกา อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 
 

วนั เดือน ป ี เวลา รายการ คะแนนเต็ม 
วันที่ 9 พฤษภาคม 

2562 
ภาค ก  สอบข้อเขียน 
เวลา  09.00 – 10.30 น. 

-ความรู้ความสามารถท่ัวไป 
 

50 

ภาค ข  สัมภาษณ์ 
เวลา 11.00 ต้นไป  

-คุณลักษณะอื่นๆ ของบุคคลซึ่งจ าเป็นต่อ
การปฏิบัติงาน(สัมภาษณ์) 
  

๕๐ 

 



 

8.  เกณฑก์ารตดัสนิการขึน้บญัชีและการยกเลิกบญัชีการสอบคัดเลือก 
   8.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ภาค ก. มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยัง
ได้คะแนนเท่ากัน   จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
   ๘.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๘.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้
คะแนนรวมสูงลงมา  ภายในวนัที ่ 10 พฤษภาคม  ๒๕๖๒   ที ่https://www.facebook.com/โรงเรยีนบา้น
ท่ามะกา   รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   
 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็น
อันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณี
ใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 

  9.  การจดัท าสญัญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลือก 
                       9.1 การจัดจ้างจะท าสัญญาจ้างกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตามล าดับที่ เพียง 1 ราย 
เท่ านั้ น  ผู้ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กและอยู่ ใน ล าดั บ ที่ ที่ จ ะท าสั ญ ญ าจ้ า ง  จะต้ อ งท าสั ญ ญ าจ้ างที่                           
โรงเรียนบ้านท่ามะกา ในวันที่  13 พฤษภาคม 2562   ไม่เกินเวลา 12.00 น. หากพ้นก าหนดถือว่าสละ
สิทธิ์  จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น และจะเรียกผู้ที่อยู่ล าดับที่ถัดไปมาท าสัญญาแทน 
        9.2 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        9.3 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจ
ในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ใดๆ ทั้งสิ้น 
  10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะ
คัดค้านไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2562 
 

 
         

           (นายอภิชาต   แก่นน้อย) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา 


