
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู 2500) 
เรื่อง รับสมัครบคุคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน 

วิชาเอกปฐมวัย 
………………………………................................................................ 

ด้วย โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะเปิด     
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู ้สอน จ านวน ๑ อัตรา กลุ  มวิชาเอกปฐมวัย 
ค าจ้างเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท  ตั้งแต วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เป็นเวลา ๙ เดือน อาศัย
อ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง  ณ  วันที่ ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล 
ลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังนี้ 

          ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
๑.๑ คุณสมบัติท ั่วไป ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตาม มาตรา ๓๐ 

พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเต ิม 
๑.๒ คณุสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 ตำแหน่ง ครูผู้สอน  

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนที่ ก.ค.ศ. หรือที่ ก.ค. รับรองว า
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน งข้าราชการครู สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน             
ในวิชาเอกปฐมวัย 

(๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๕๔ แห งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้  หรือได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ (ท่ียังไม หมดอายุ) 

(๓) ไม เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร 
(๑) รูปถ ายหน้าตรงไม สวมหมวกและไม สวมแว นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว โดยถ ายไว้ไม เกิน ๖  เดือน 

(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน ๓ รูป 
(๒) ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) และปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่แสดง

ว าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจาก  ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร ้อมถ ายสำเนา จำนวนอย างละ ๑ ฉบับ 

(๓) บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร ้อมถ  ายสำเนา จำนวนอย างละ ๑ ฉบับ 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม เกิน ๑ เดือน และแสดงว าไม เป็นโรคท ี่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับที ่๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 
(๕) หลักฐาน… 



 
 

  (๕) หลักฐานอื่นๆ เช น ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล พร้อมถ ายสำเนา 
  จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. การรับสมัคร 
        ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียน
บ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)  ต าบลท าบุญมี อ าเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ระหว างวันที่ ๒๐ – ๒๔ ธันวามคม   
พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 
  ๔. การยื่นใบสมัคร 
      (๑) ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดใน ใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน 
      (๒) ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต อได้ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต อได้
แน นอน 
      (๓) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
      ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม ว าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม ตรงตาม
คุณวุฒิของต าแหน งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม มีสิทธิตามประกาศรับสมัครดังกล าว ให้ถือว าการรับสมัคร
และการได้เข้ารับการคัดเลือกสรรหาครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

๕. ประกาศรายช ื่อผ ู้มีส ิทธิ์สอบคัดเลือก 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้าน

เกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)  , www.facebook.com/bankohphowankroo2500school หรือโทรสอบถาม            
081-2836-178  นางอัจฉรานุช  วรรณเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 

๖. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
    ผู้สมัครจะต้องได้รับการสอบคัดเลือกด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ 

  ๗. การสอบคัดเลือก 
      สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ 
(วันครู 2500)  รายละเอียดดังนี้ 

 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันที ่๒๘ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาคเช้า 
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 

๑. ความรู้ความสามารถท่ัวไป ๕๐ คะแนน 

๒. วิชาเอกปฐมวัย ๒๐ คะแนน 

ภาคบ่าย 
๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ความเหมาะสมส าหรับตำแหน ง  (โดยการสัมภาษณ์) 

 
๓๐ คะแนน 

รวม ๑๐๐ คะแนน 

    การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม ได้ ผู ้ที่จะถือว าเป็นผู ้ผ าน  
การคัดเลือกจะต้องเป็นผู ้ที่ได้คะแนนในการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุด
จากมากไปหาน้อย 

๘. ประกาศผล… 



 
 

 

 

   ๘. ประกาศผลการสอบคดัเลือก 
       ประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ 

(วันครู ๒๕๐๐)  , www.facebook.com/bankohphowankroo2500school หรือโทรสอบถาม 081-2836-178  
นางอัจฉรานุช วรรณเพชร  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

                       ๙. การทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่สอน 
โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐)  จะท าสัญญาจ้างผู้ผ านการคัดเลือก ล าดับ 

ที ่๑ แล ะ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน  ในวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 

     ประกาศ  ณ  วันที่ ๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
 

                               (นายไทยภูษา  สุวรรณพันธ์) 
                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปฏิทินการดำเนินการคดัเลือกครูอัตราจา้งชั่วคราว 

ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย 
ตามประกาศโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู ๒๕๐๐) 

วันที ่๑๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
................................................................................ 

 
 

วัน/เดือน/ปี รายการ 

๑๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ ประกาศรับสมัคร 

๒๐ – ๒๔ ธันวาคม  ๒๕๒๔ รับสมัคร (๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น)  

๒๗ ธันวาคม  ๒๕๒๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการค ัดเลือก 

๒๘ ธันวาคม  ๒๕๒๔ สอบคัดเลือก 

๓๐ ธันวาคม  ๒๕๒๔ ประกาศผลการสอบคัดเล ือก 

๔ มกราคม  ๒๕๖๕ ท าสัญญาจ้าง 

๔ มกราคม  ๒๕๖๕ เริ่มปฏิบัติงาน 

 


