
 
 

 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
เร่ือง  การรับสมัครครูอัตราจ้าง  

……………………………….. 
 ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี  มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง 
จ านวน  1  อัตรา กลุ่มวิชาเอกท่ัวไป ค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 6,000   บาท   

อาศัยอ านาจตามค าส่ังส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจ   การปฏิบัติราชการ
แทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ส่ัง ณ วันท่ี  8 กรกฎาคม 2546 จึงประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง    ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.1 คุณสมบัติทั่วไป  ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 พระราชบัญญัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   
 1.2  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 ต าแหน่งครูผู้สอน   

(1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นท่ี ก.ค.ศ. หรือท่ี ก.ค. รับรอง 
ว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน          
ในวิชาเอกทั่วไป  
  (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายออกให้ 

2. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
      (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1x1.5 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร) จ านวน 3  รูป 
      (2) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร  โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวัน
สุดท้าย พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1  ฉบับ 
      (3) บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมถ่ายส าเนา จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
      (4) ใบรับรองแพทย์(ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตาม กฎ ก.พ.ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2535) 
    (5) ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาออกให้   
หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีสอน    พร้อมถ่ายส าเนา จ านวน  1  ฉบับ  
      (6) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปล่ียนช่ือตัว – ช่ือสกุล  พร้อมถ่ายส าเนา  
จ านวน  1  ฉบับ 

3. วันรับสมัคร 
        รับสมัครระหว่างวันท่ี  31  กรกฎาคม  2560  ถึงวันท่ี 4  สิงหาคม  2560  เวลา08.30 น –16.30  น.  ณ  โรงเรียนชุมชน
บ้านท่ากระดาน   ต าบลท่ากระดาน   อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี  เว้นวันหยุดราชการ 
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4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก 

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  4  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน   ต าบลท่ากระดาน   
อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี   

5. การสอบคัดเลือก 
สอบคัดเลือกในวันท่ี  5  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน    

โดยสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน 

6. เกณฑ์การตัดสิน 
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้  ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ท่ีได้คะแนนในการสอบ

คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดจากมากไปหาน้อย  

7. ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
ประกาศผลการสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  6  สิงหาคม  2560  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน   ต าบลท่ากระดาน   

อ าเภอศรีสวัสด์ิ  จังหวัดกาญจนบุรี   

8. การท าสัญญาจ้าง 
โรงเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน   จะท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก  วันท่ี 7  สิงหาคม  2560  การท าสัญญาจ้าง

จะท าสัญญาปีต่อปี  และจะมีการประเมินการปฏิบัติงานทุกเดือน  ถ้าผลการปฏิบัติงานผ่านการประเมินทางคณะกรรมการจะ
พิจารณาจ้างต่อไป 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  25  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.  2560      
                
 
 
                                                                  ลงช่ือ    
                           ( นายพรชัย   ชูวงษ์วิชช ) 
                                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
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ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้าง  

ตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  วันที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
................................................................................ 

 
25 กรกฎาคม  2560 ประกาศรับสมัคร 
31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม  2560 รับสมัคร (08.30– 16.30 น) เว้นวันหยุดราชการ 
4 สิงหาคม  2560  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก    
5 สิงหาคม  2560 สอบคัดเลือก  
6 สิงหาคม  2560   ประกาศผลการคัดเลือก 
7 สิงหาคม  2560   ท าสัญญาจ้าง 
8 สิงหาคม  2560  เริ่มปฏิบัติงาน 
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รายละเอียดต าแหน่งและคุณวุฒิท่ีรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้างรายเดือน 
สังกัดโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  จ านวน 1 อัตรา 

แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560 
 

ต าแหน่ง คุณวุฒิ/วิชาเอกที่รับสมัคร 
อัตรา

ค่าตอบแทน/
เดือน 

สถานศึกษาที่จัดจ้าง 

จ านวน
อัตราที่
ประกาศ
รับสมัคร 

หมายเหตุ 

ครูเอกท่ัวไป ปริญญาตรีกลุ่มวิชาเอกคณิต  
กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ  
กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา  
(ไม่จ ากัดเอก) 
 

6,000 บาท 
 

โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน 
 

1 อัตรา 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


