
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าชนะ 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกเกษตรกรรม 

********************* 
          ด้วยโรงเรียนท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี  ชุมพร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ทำหน้าที่ครูผู้สอน 
จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ  ๑๑๒๐/
๒๕๖๐  ลงวันที่  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
ชุมพรที่ ศธ ๐๔๓๔๖/๕๑๕๕ ลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้าง  หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจา้งชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้ 
  

๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑ อัตรา   
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๙,๑๔๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   

  -  สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม    จำนวน  ๑  อัตรา      
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกเกษตรกรรม จะต้องมีความรู้พ้ืนฐาน
ทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript)สำเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมี
หนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

  
 
 



 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้  ณ โรงเรียนท่าชนะ อำเภอ
ท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่  ๑๙  – ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๖๕  เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดราชการ 
 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร   
 ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน

ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา

ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ พร้อมฉบับจริง  จำนวน  
๑  ฉบับ   

๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    
  

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกที่มีคุณสมบัติครบ ผ่าน www.thachana.ac.th หรือทางเพจ 
Facebook โรงเรียนท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภายในวนัที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 

๗.วิธีการดำเนินการคัดเลือก 
 โดยการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 
(ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก) หรือสอบภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ 

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่  ๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕  ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนท่าชนะ  
 

 

http://www.thachana.ac.th/


๙.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก /เกณฑ์การตัดสินการคัดเลือก 
 - ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือกในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕  
 - จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกณฑ์      
           

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
         - รายงานตัวทำสัญญาจ้าง วันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
   - ปฏิบัติงานวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
   - ระยะเวลาในการจ้าง ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๖  
 ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไป
รายงานตัวเพ่ือจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศ
รายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤตไิม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๙  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

                                                             (นายบรรชา   ช่อสุวรรณ) 
            ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าชนะ 
 
 

 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนท่าชนะ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ชุมพร 

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

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกุล................................. ............................................. 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ ........................ 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................................ ........................ 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... .....................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด................. ...................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ........ ......................... 
       ........................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
หมดอายุเมื่อวันที ่…...…….........เดือน ......................................... พ.ศ. ............................................................... 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล............. ............................ 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์........... ........... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน..................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................................. ....... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................... .................. 
       ได้รับวุฒิการศึกษา...................................................................................... ................................................. 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ......................... 
................................................................................................................................... ........................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน โรงเรียนท่าชนะ 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (.........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.....................พ.ศ.๒๕๖๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผู้รับสมัคร 
        (.....................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน.....................พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน โครงการขาดแคลนครูวิกฤต 
ตามประกาศโรงเรียนท่าชนะ  ๑๘  ตุลาคม  ๒๖๖๕ 
................................................................................ 

 
๑๘  ตุลาคม  ๒๖๖๕   ประกาศรับสมัคร 
๑๙  – ๒๕  ตุลาคม  ๒๖๖๕  รับสมัคร (เว้นวันหยุดราชการ) 
๒๖   ตุลาคม  ๒๖๖๕   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๒๗   ตุลาคม  ๒๖๖๕   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๒๘   ตุลาคม  ๒๖๖๕   ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๑   ตุลาคม  ๒๖๖๕   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๕    เริ่มปฏิบัติงาน 
  

.............................................................................. 
 
 


