
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนวัดจันทราวาส 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว  

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

 ด้วย  โรงเรียนวัดจันทราวาส   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต  ๒ มีความประสงค์จะ
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากท่ี ศธ ๐๔๐๔๒.๐๒๔/๔๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๗๕/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์ วิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราวสอนเด็กอนุบาล ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคดัเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้สอน 
  ครอัูตราจ้าง   จ านวน     ๑       อัตรา   
 

2. เงื่อนไขการจ้าง  
2.๑  อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,๐๐๐ บาท  
2.2  ไม่มีการเลื่อนข้ันเงินเดือน  
 

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้  
 3.1  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย หรือวุฒิทางการศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่า  
เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง  (ถ้ามีประสบการณ์สอนปฐมวัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ)   

3.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

3.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง สิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  

3.๔  ไม่เคยเป็นผู้ต้องรับโทษจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง อาญา เว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน ดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม 

3.๕  ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ  
3.๖  เป็นผู้มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
3.๗  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
3.๘  เป็นผู้มีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพครู มีความขยัน อดทน รักเด็กและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  
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4.  การรับสมัคร 
  4.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 
  ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ 26 – 29  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖1   ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ 
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนวัดจันทราวาส   ในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนวัดจันทราวาส   
ที่   https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110208  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  โทร. 
086-6339398 
       4.๒  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวัดจันทราวาส   อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร       
ในระหว่างวันที่  30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1  ในเวลาราชการ  
 

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
      5.๑  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

5.๒  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 5.๓  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 5.๔  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 5.๕  ใบรับรองแพทย์   ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 

ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
 5.๖  เอกสารแสดงประสบการณ์สอนชั้นอนุบาล 

5.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้ทันที

ในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร 
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่า
ด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ
การคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดจันทราวาส จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้  

6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และก าหนด วัน  

เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่  2  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1   ณ  โรงเรียนวัดจนัทราวาส   อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร  และทางเว็บไซต์โรงเรียนวัดจันทราวาส   ที่  https://data.bopp-
obec.info/web/?School_ID=1086110208 
 

7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
 โรงเรียนวัดจันทราวาส   จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน   และการสอบสัมภาษณ์

ตามขอบข่ายภารกิจที่ก าหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่   4 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1 ตั้งแต่เวลา                
๐๙.๐๐ น.  ณ  โรงเรียนวัดจันทราวาส   โดยได้ก าหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 
 
 

https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110208
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110208
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1086110208
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เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
 

4 มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1  
เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 

ภาค ก 
- ความรู้ ความสามารถท่ัวไป 

 
50 

 

ภาค ข    สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 

5๐ 
 

8.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐   โดยโรงเรียนวัด
จันทราวาส   จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับคะแนนที่สูงกว่าตามล าดับ โดยหากมีคะแนน
เท่ากัน ให้ถือว่าผู้มีคะแนนการสอบภาค ก มากกว่าเป็นผู้อยู่ล าดับที่สูงกว่า 
 

9.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนวัดจันทราวาส   จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ได้ตามล าดับคะแนนที่สอบได้ตาม  
ข้อ ๗ ภายในวันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1   ณ  โรงเรียนวัดจันทราวาส   และเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดจันทราวาส   
โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามล าดับ 
 

10. สถานที่ปฏิบัติงาน 
  โรงเรียนวัดจันทราวาส   ต าบลครน  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   

 

๑1.  การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ๑1.๑ จะท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันที่  6  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖1   โดยก าหนด
ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่  6  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖1  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยใช้ประกาศรายชื่อ   
ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกของโรงเรียนวัดจันทราวาสเป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี 
 ๑1.๒ เมื่อถึงสิ้นกลางปีการศึกษา (15 ตุลาคม)  จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อผ่านการ
ประเมินผลปฏิบัติงานแล้วจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
 ๑1.๓ เมื่อได้ท าสัญญาจ้างปฏิบัติงานแล้ว หากมีเหตุผลใด ๆ ที่จะลาออกจะต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑  เดือน  
       ๑1.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
  

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

  ประกาศ   ณ   วันที่  26  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖1    
 

                              ลงชื่อ          
                                                                                   (นางธัญญารัตน์   พูลสวัสดิ์) 
                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดจันทราวาส    
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ก าหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทราวาส    

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
................................... 

 
 

  วันที่ 26 – 29  พฤษภาคม  2561  ประกาศรับสมัคร 
 วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 รับสมัคร 

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 วันที่ 4 มิถุนายน 2561 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
 วันที่ 6 มิถุนายน 2561 รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้าง  เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง   
         โรงเรียนวัดจันทราวาส    สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร  เขต ๒ 

เลขประจ ำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดจันทรำวำส 

 ด้วยข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงโรงเรียนวัดจันทรำวำส 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นำง/นำย/ นำงสำว)................................................................................................... ............... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร)  
3. วุฒิกำรศึกษำ.................................................................วชิำเอก...................................... ................................ 
     จำกสถำนศึกษำ ................................................................เมื่อวันที่...........เดือน..................... ....พ.ศ.............. 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ............................................................................... ............................................... 
5. บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี...............................................ออกให้ ณ อ ำเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ที่......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด.....................     
    รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย       หย่ำ 
8. ชื่อสำมี/ภรรยำ..........................................................................อำชีพ............................. ............................... 
9. ชื่อบิดำ.................................................................... .....ชือ่มำรดำ.................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐำนต่ำงๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส ำเนำถูกต้องแล้วดังนี้ 

ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
ส ำเนำบัตรประชำชน    ใบรับรองแพทย์ 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ำมี)  
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู            อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัคร
เข้ำรับคัดเลือกแล้วถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิ์  
ใด ๆ ทั้งสิ้นในกำรคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผูส้มัครสอบ 
               (..........................................................) 

           วันที่...........เดือน..............................พ.ศ.....2561.....  
  

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่รับสมัคร ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้ำหน้ำที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน............................พ.ศ.....2561 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก
..................................................................................... 
ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน..................................พ.ศ.....2561 

 



 

 




