
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านบางรักษ์   อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย  จ านวน 1 อัตรา ดังนั้นจึงอาศัยระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างของส่วนราชการ พ.ศ.2526 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2539 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 1763/2556 สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 1 อัตรา โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  1  อัตรา 

1.1 ชื่อต าแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จ านวน 1 อัตรา 
1.2 ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
1.3 อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 9,500 บาท  ( เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 

  

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2.2 มีสัญชาติไทย 
  2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟ่ันเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.6 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
  2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และ
จะต้องน าใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน  1  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรคมา
ยื่นด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ถ้ามีประสบการณ์การสอนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 
  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
 
 
 



 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ ์ 
อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ตั้งแต่วันที่  4 – 12 ตุลาคม 2565  เวลา  9.00 – 16.00 น.        
เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 077-425466  
 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและ                    
       ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๕.  การยื่นใบสมัคร 

๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองในวันและเวลาที่รับสมัคร และต้องกรอก
รายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร 

  ๕.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ์ 

๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 
๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. 
๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. 

ภาค  ก  สอบข้อเขียน 
๑. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     -  ความรอบรู้ 
     -  ความรู้ความสามารถที่ใช้
เฉพาะต าแหน่ง                                                                                                                          
๒. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
วิชาเอก 

 
๒๐ 

 
 
 

๓๐ 

 

วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 
13.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาค  ข  สอบสัมภาษณ์ 
 

๕๐ 
 

 

คะแนนรวม 100  
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนบ้านบางรักษ์ จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕65 
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ ์

๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  ๙.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕65 ณ โรงเรียนบ้านบางรักษ์  รายชื่อผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๑ ปี  
นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก   



 แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอัน
ยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่ง  ดังนี้  
 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕65 รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
  ๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ  และการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง  
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทัง้สิ้น  
 

 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕65 

           
                    
 

                                                              (นางจริยา บัวแย้ม) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางรักษ์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านบางรักษ์  ลงวันที่  1 ตุลาคม  ๒๕65 

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

1 - 12  ตุลาคม  ๒๕65    ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
13 ตุลาคม  ๒๕65    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
17 ตุลาคม  ๒๕65    สอบสอบสัมภาษณ์   
18 ตุลาคม  ๒๕65    ประกาศผลการคัดเลือก 
1  พฤศจิกายน ๒๕65    รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



                                                                            
 
 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว 
ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย 

โรงเรียนบ้านบางรักษ์ อ าเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

1. ประสงค์จะสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
สมัครสอนในรายวิชา……………………………………………………………………………………………………….………….. 

2. ประวัติส่วนตัว   
2.1  ชื่อ……………………………..…………………………นามสกุล……………………………………………………………… 

       2.2  เกิดวันที่………………….……เดือน………………………พ.ศ………..……..อายุ…………………ป ี
  2.3  สถานภาพ   (     )  โสด       (     )   สมรส      (      )  หย่า       
  2.4  ทีอ่ยู่ปัจจุบัน  (สามารถติดต่อได้)  บ้านเลขท่ี……………….หมู่ที…่………..ถนน………………….……………. 

ต าบล…………………..อ าเภอ………………….……………จังหวัด………………………โทรศัพท…์……..………………….. 
3. ประวัติการศึกษา 

  3.1  ปริญญาเอก   วุฒิ…………….…………………สาขาวิชา………………………………………………….………………. 
     สถาบันการศึกษา………………………………………..……………………….. เกรดเฉลี่ย……….…………..…………………. 

3.2  ปริญญาโท    วุฒิ…………….…………………..สาขาวิชา………………………………………………….……………… 
     สถาบันการศึกษา………………………………………..…………………..…… เกรดเฉลี่ย……….………………..……………. 
  3.3  ปริญญาเอก   วุฒิ…………….…………………สาขาวิชา………………………………………………………..…………. 
     สถาบันการศึกษา………………………………………..……………………….. เกรดเฉลี่ย……….…………………………..….. 

3.4  อ่ืน ๆ  (เช่นวุฒิบัตรการฝึกอบรม)………………………………………………………………………………………….… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. การท างานและประสบการณ์ 
4.1  งานในปัจจุบัน 
ต าแหน่ง……………………………….……ลักษณะงานหรือหน้าที่โดยสังเขป…………………………………………………… 
ชื่อและท่ีอยู่ของสถานที่ท างาน………………………………………………………………………….……โทร……..……………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.2  ประสบการณ์ท างาน  (ถ้ามีหลักฐานให้แนบประกอบด้วย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4.3  ประสบการณ์ในการสอน  (ถ้ามีหลักฐานให้แนบประกอบด้วย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  4.4  อ่ืน ๆ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 



5. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 ◯ ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
 ◯ ส าเนาบัตรประชาชน    ◯ ใบรับรองแพทย์ 
 ◯ ส าเนาทะเบียนบ้าน    ◯ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ◯ ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)  
 ◯ อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................... 
 
 
 

       (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้สมัคร 
                                                                       (……………………………………) 
                                                                         ………../…………../…………. 

 
ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องแล้ว 
 
 

                                                         (ลงชื่อ)………………………………….……………....เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
                                                                      (……………………………………) 
                                                                        ………../…………../…………. 

 


