
 
 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนวัดท่าบุญมี 
เร่ือง   รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

...................... 
  ด้วยโรงเรียนวัดท่าบุญมี  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี  เขต  ๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่ง
ครูผู้สอน  จ านวน  ๑  อัตรา  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด่วนท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลัง
พนักงานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐  ลงวันท่ี  ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เรื่อง
การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปความเรียบร้อยและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน  
โดยมีรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 

๑. ชื่อต าแหน่ง   และรายละเอียดการจ้าง 
ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน 
สาขาวิชาเอก ภาษาไทย 
จ านวน  ๑  อัตรา 
ค่าตอบแทน เงินเดือน  ๑๕,๐๕๐  บาท/เดือน 
ระยะเวลาจ้าง เป็นไปตามสัญญาจ้าง  แบบปีต่อปี 
ขอบข่ายงาน   ๑)  วิเคราะห์หลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอน 

     เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
   ๒)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรูด้้วยวิธีการท่ีหลากหลาย   

     โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   ๓)  จัดการอบรมส่ังสอน  และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

    ให้มีคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ 
   ๔)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ๕)  ปฏบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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     ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา  ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ 
  บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา  หรือปริญญาตรีสาขาอื่น  ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด 
๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร หรือนักพรต นักบวช   
๓.  การรับสมัคร 

     ผู้ประสงค์จะสมัคร  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง   ได้ท่ีโรงเรียนวัดท่าบุญมี  ต าบลท่าบุญมี  
อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี  โทร. ๐๓๘-๒๐๙๒๘๒ ต้ังแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์- ๑๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
เวลา  ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ( ๗ วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

๔.  เอกสารหลักฐานในการสมัคร  ดังนี้ 
๔.๑  ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา  หรือส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ          
       ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา  หรือวิชาเอกตรงตามกลุ่มวิชาท่ีระบุไว้ใน 
       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  (พร้อมฉบับจริง)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม 
       ตาม กฎ ก.ค.ศ  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.๒๕๔๙  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว 

                  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน  ๓  รูป 
๔.๗  หลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบส าคัญการสมรส  ใบส าคัญการเปล่ียนช่ือ-สกุล  (พร้อมฉบับจริง)   
       จ านวน  ๑  ฉบับ 

ท้ังนี้  ให้รับรองส าเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานทุกฉบับ 
๕. เง่ือนไขการรับสมัคร 

 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 
           และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของ 
           การไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
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๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภายใน วันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนวัดท่าบุญมี  
ต าบลท่าบุญมี  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   
๗. วิธีการคัดเลือก  

วัน เวลา วิชา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที ่ ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
  

  ประเมินความเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง ( สัมภาษณ์ ) 
 

  
๑๐๐ 

 

 

 

๘.  สถานที่สอบ  สอบท่ีโรงเรียนวัดท่าบุญมี  ต าบลท่าบุญมี  อ าเภอเกาะจันทร์  จังหวัดชลบุรี   
๙. เกณฑ์การตัดสิน  การข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 
๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  

ภายในวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒    โดยไม่มีการข้ึนบัญชีไว้   ณ โรงเรียนวัดท่าบุญมี 
๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
๑๐.๑  จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน   เรียง

ตามล าดับท่ีได้รับการคัดเลือก  ผู้ผ่านการประเมินตามล าดับ  จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง  ในวันที่  ๒๘  
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. เป็นต้นไป  ณ ห้องผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดท่าบุญมี 

๑๐.๒  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบครั้งแรก
และให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาท่ีก าหนด  จึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายช่ือและการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก     

๑๐.๓  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน  ต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่า
สละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ  และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเฉพาะราย 

๑๐.๔  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง  ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ  หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็น
พนักงานราชการ  หรือข้าราชการต้องด าเนินการสมัคร  และสอบแข่งขัน  หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการบริหารพนกังานราชการ (คพร)  และองค์กรกลางก าหนด  ตามล าดับ 
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๑๐.๕  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง  หากปรากฎว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด  หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจ
ส่ังเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง ใด ๆ ท้ังส้ิน 

๑๑.  ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด  ผู้สมัครเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ  

              ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๖    เดือน   กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
  

                                                                                      
                                   ( นางสาวสุดารัตน์  จ ารองเพ็ง ) 
                                       ครูรักษาการในต าแหน่ง 

      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าบุญมี 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   
ต าแหน่งครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดชลบุรี   

โรงเรียนวัดทา่บุญมี 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 

-------------------------------------------------- 
 

วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่  ๑๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

ประกาศรับสมัคร 

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
ถึงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 

รับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
ณ โรงเรียนวัดท่าบุญมี 

วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ด าเนินการสอบคัดเลือก 

วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก 

วันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ รายงานตัว ท าสัญญา  

 
หมายเหตุ   ติดต่อ สอบถาม เพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐๓๘-๒๐๙๒๘๒ 
                                 ๐๙๘ – ๑๐๔๔๘๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ล าดับที่ใบสมัคร.................. 
ใบสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่งครูผู้สอน 

โรงเรียนวัดท่าบุญมี  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 

๑. ช่ือ...............................................................นามสกุล................................................................ 
      สัญชาติ..................................เช้ือชาติ.......................................ศาสนา.......................................... 
๒. เกิดวันท่ี...........เดือน.......................พ.ศ..............อายุถึงวันสมัคร..........ปี............เดือน............วนั 
๓. เกิดท่ีต าบล....................................อ าเภอ........................................จังหวัด................................... 
๔. เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน..................................ออก  ณ  ส านักงาน.....................................เมื่อ

วันท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ................................. 
๕. ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี........................ถนน.....................................ต าบล.............................................. 

อ าเภอ..................................จังหวัด....................................โทรศัพท์........................................... 
๖. ส าเร็จการศึกษาช้ันสูงสุดจาก........................................................................................................ 

ได้รับวุฒิการศึกษา.........................../วิชาเอก..............................................หลักสูตร..........ปี 
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ................................................................................................................ 

๗. ขอสมัครเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน  งบองค์การบริหารงานส่วนจังหวัดชลบุรี   
๘. สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ 
๙. เอกสารหลักฐานท่ีแนบใบสมัคร 

             รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จ านวน ๓ รูป    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ๑ ฉบับ 

             ส าเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ     ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองวุฒิ ๑ ฉบับ 

    ใบรายงานผลการศึกษา ๑ ฉบับ   ใบรับรองแพทย์  ๑ ฉบับ 
            หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ).................................................................................................... 

                                                    (ลายมือช่ือ.................................................ผู้สมัคร 
                                                                 (...................................................) 
                                       ยื่นใบสมัครวันท่ี............เดือน.........................พ.ศ .................... 

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) หลักฐานครบ 
(     ) หลักฐานไม่ครบ
.................................................................................... 
ลงช่ือ...........................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
             (...........................................) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 
วันท่ี............/............................./..................... 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
(     ) มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
(     ) ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................. 
................................................................................... 
ลงช่ือ.............................................ผู้ตรวจคุณสมบัติ 
        (.............................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 
วันท่ี................./............................/..................... 

รูปถ่ายขนาด 
๑ น้ิว ถ่ายไว ้

ไม่เกิน ๖ เดือน 



 


