
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจางช่ัวคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง วิชาเอก ภาษาไทย  

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

ดวย โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร  อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๖  มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราวทําหนาท่ีครูผูสอน สาขาวิชา

ภาษาไทย จํานวน  ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานดวนมาก                      

ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคําส่ังสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน                

ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจางช่ัวคราว  

และเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจางช่ัวคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  

จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจาง ทําหนาท่ีครูผูสอน สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้ 

 ๑.  ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจางเปนครูอัตราจาง  จํานวน  ๑ อัตรา 

อัตราคาจางเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท (-เกาพันบาทถวน-) 

      - สาขาวิชาเอกภาษาไทย  จํานวน ๑ อัตรา 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

      ๒.๑  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

      ๒.๒  เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิสูงกวา สาขาวิชาเอกภาษาไทย ตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และตอง

มีหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา 

      ๒.๓  เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิ       

ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 

 ๒.๔  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  

 

          ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได ณ โรงเรียนทาศิลาบํารุง

ราษฎร อําเภอทุงหวา  จังหวัดสตูล  ต้ังแตวันท่ี  ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ 

 

 

 

 

 



- ๒ - 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามายื่นในวันสมัครสอบ 

     ๔.๑  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

 การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๒  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พรอมฉบับจริง                      

   จํานวน ๑ ฉบับ 

     ๔.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๔  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

      ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

      ๔.๖  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

      ๔.๗  ใบรับรองแพทย    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

 ๕.๑  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเอง ณ โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร อําเภอทุงหวา 

จังหวัดสตูล ระหวางวันท่ี ๗ – ๘  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร

ใหถูกตองและครบถวน 

     ๕.๒  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดแนนอน 

              ๕.๓  ผูสมัครตองลงลายมือช่ือในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

      ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกภายในวันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทาศิลาบํารุง

ราษฎร อําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล หรือ ทางเว็บไซต http://www.tbrschool.ac.th เวลา ๐๙.๐๐ น.  

         ๗.  วิธีการคัดเลือก 

 โดยการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติการสอน ในวันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ตามตารางกําหนดสอบ ดังนี้ 
วัน เวลา วิชาท่ีสอบ 

วันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
๑๓.๐๐ น. เปนตนไป 
 

   
สอบขอเขียน 
สอบสัมภาษณ 
สอบปฏิบัติการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      - ๓ - 

 

    ๘.  เกณฑการตัดสิน 

    ๘.๑ ผูท่ีไดรับการคัดเลือกคือ ผูท่ีไดคะแนนรวมสูงสุด  ในกรณีผูคัดเลือกไดคะแนนรวมเทากัน  ใหผูท่ีมี

ประสบการณสอนมากกวาเปนผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา  
    ๘.๒  จะประกาศรายช่ือผูไดรับการคัดเลือกตามขอ ๘.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร และทางเว็บไซต 

http://www.tbrschool.ac.th เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 

         ๙.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 

 ๙.๑  กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 

          -  ในวันจันทร ท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑    รายงานตัว ทําสัญญาจางและเริ่มปฏิบัติงาน  

 ๙.๒  ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางช่ัวคราวรายเดือนตําแหนงครูผูสอน ตองไปรายงานตัวเพื่อ

จัดทําสัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์  

 ๙.๓  การจางลูกจางช่ัวคราวตําแหนง ครูผูสอน ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุ         

หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 

      ๙.๔  ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา      

เปน  ผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง 

อาจส่ังเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังส้ิน  

 

๑๐.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได  

ไมวากรณีใดๆ  

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                 

 

 

 

                                                           ( นายปญญา  ขุนฤทธิ์แกว ) 

      ผูอํานวยการโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจางรายเดือน ตําแหนง ครูผูสอน วิชาเอกภาษาไทย  

ตามประกาศโรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร  ลงวันท่ี  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

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

 

๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ประกาศรับสมัคร 

๗ – ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รับสมัคร (ในวันและเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.) 

๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑   ประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์สอบเขารับการคัดเลือก (เวลา ๐๙.๐๐ น.) 

๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   คัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียน สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติการสอน   

๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   ประกาศผลการคัดเลือก (เวลา ๐๙.๐๐ น.) 

๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   รายงานตัว ทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงาน 

   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจางช่ัวคราวรายเดือนเลขท่ี........./.......... 

ปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน 

โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎร  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 

       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 

๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ................................... .......................... 

       อายุถึงวันสมัคร............................ป.................................................เดือน............................................วัน 

๓.    เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 

๔.    เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สํานักงาน .............................. 

        .....................................................เมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ. ................ 

๕.    ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู..............  ถนน..................................ตําบล...................................... 

       อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย. .................. 

       เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ................................................... 

๖.    สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 

       ไดรับวุฒิการศึกษา........................................................................................................... ......................... 

       มีคุณวุฒิความรูพิเศษ คือ........................................................................................................................... 

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

๗.    ขอสมัครเปนครูอัตราจางช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนทาศิลาบํารุงราษฎรพรอมนี้ไดแนบหลักฐานประกอบการ

สมัคร มาดวย  ดังนี้ 

  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พรอมสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ 

  (    )   ทะเบียนบานฉบับเจาบาน พรอมสําเนา จํานวน  ๑   ฉบับ 

  (    )   บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนาท้ังดานหนาและดานหลัง   จํานวน  ๑  ฉบับ 

(    )   รูปถายหนาตรงไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว ถายไม  ๖ เดือน        

และเปนการถายในครั้งเดียวกัน   จํานวน  ๑  รูป 

(   )   สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จํานวน ๑ ฉบับ              

(   )   ใบรับรองแพทย ไมเกิน ๑ เดือน                
 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผูสมัคร 

       (..................................................) 

                   ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 


