
 
ประกาศโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 

เร่ือง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  
************************** 

 ด้วย โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตรา
จ้าง จำนวน ๒ อัตรา โดยใช้งบประมาณจากเงินงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะ
ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๔๕๖๒ ลงวันที่  24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่อง มอบอำนาจ
ปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล 
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 
 
 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 
     จำนวน ๒ อัตรา (อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท/คน) มีสาขาวิชาเอกดังนี้ 
  ๑.๑ สาขาวิชาภาษาไทย และ/หรือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ/หรือ สาขาการประถมศึกษา 
และ/หรือ สาขาอ่ืน ๆ  จำนวน ๒ อัตรา  
 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก  
      2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
  ๑ เป็นผู้ที ่มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่สอง พ.ศ. 2551 และฉบับที่สาม พ.ศ. 2553 
  ๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ์ที่
ได้รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
  ๓ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ กอ./ก.ค.ศ. กำหนด 
สำหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตาม กอ./ก.ค.ศ. กำหนดหรือมีหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สำเร็จการศึกษาภายใน
วันที่ปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ในวิชาเอกแต่ละเอกดังกล่าวข้างต้น 
  ๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักบวช 
 
 
 
 



  2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
       1. เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาทางการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดดังกล่าวตามที่ ก.ค.ศ. 
กำหนด  
       2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใบการประกอบวิชาชีพครู 
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน  
       3. ต้องทำการสอนไม่ต่ำกว่า 25 คาบ/สัปดาห์  
       ๔. ต้องปฏิบัติหน้าที่พิเศษในสำนักงานของกลุ่มบริหารงานกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกเหนือจาก
งานการสอนตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน อย่างน้อย ๕ คาบ/สัปดาห์  
       ๕. อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท ต่อเดือน  
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่  อาคารอำนวยการ โรงเรียน
บ้านคลองบางบ่อ ตำบลพลงตาเอ่ียม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564  ถึง 25  ตุลาคม 
2564 ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 เว้นวันหยุดราชการ หรือผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อม
เอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564  ถึง  22 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครจะต้องส่งใบ
สมัครไปยังโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ โดยจะยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ ผู้ประสานงาน นางสาว
รัตติยา จันทร์เศรษฐ เบอร์โทรศัพท์ 089-0255242, นายอนชุา ขันทอง เบอร์โทรศัพท์ 083-7711300 
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ 
  ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. 
  ๔.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ 
เดือน) 
  ๔.๗ หลักฐานอ่ืน ๆ เช่น การเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครท้ายประกาศเว็บไซต์เฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พิมพ์
ใบสมัคร และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับเอกสาร
และหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัคร ส่งไปรษณีย์ไทย ไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล (สมัครคัดเลือกสอบ) โรงเรียน
บ้านคลองบางบ่อ 109 หมู่ 4 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21210 โดยจะ
ยึดวันประทับตรารับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ 
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่าย ของการ
ไปรษณีย์ ไว้ในใบสมัคร 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ท่ีรับสมัคร 
 
 



 ๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๓ พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ทาง
เว็บไซต์เฟซบุ๊กโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 
 ๗. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 
      หลักสูตรและวิธีการรับสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  โดยการสอบคัดเลือก
และปฏิบัติการสอน (หากมีผู้สมัครไม่เกินจำนวนในตำแหน่งที่รับสมัครจะใช้วิธีการคัดเลือกโดยวิธีสอบ
สัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว) คณะกรรมการจะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้  
   1. ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและวิชาชีพ พระราชบัญญัติทางการ
ศึกษา โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัย (๕๐ คะแนน) 
 2. ทดสอบความสามารถด้านการปฏิบัติงาน โดยทดสอบความสามารถด้านการปฏิบัติการสอน และ
ความสามารถด้านการจัดการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง (50 คะแนน) 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
      โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ จะดำเนินการสอบคัดเลือก และปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 และประกาศผลสอบภายใน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
  ๙.๑ ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้คะแนนประเมินสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดย
เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย กรณีคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่มีเลขประจำตัวสอบ
น้อยกว่า (สมัครก่อน) เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า เว้นแต่ 
    (๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   (๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   (๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 
 ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ จะดำเนินการจ้างผู้ได้รับคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  เรียงตามลำดับที่
ได้รับคัดเลือก ผู้ผ่านการประเมินตามลำดับ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 
   ๑๐.๑.๑ การจัดทำสัญญาจ้าง ทำสัญญาจ้างผู ้ได้รับการคัดเลือกหลังจากการโอน
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยได้รับเงินเดือน ๆ ละ  15,000  บาท ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ การจ้างระยะเวลาในการ
จ้าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - ๓๐ กันยายน 2565 ส่วนในปีงบประมาณต่อไป พิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานผ่านการประเมินและคณะกรรมการพิจารณาจ้างต่อไป 
  ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่ อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบ ประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง
เป็นลูกจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ 
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุเป็นพนักงาน



ราชการ หรือข้าราชการต้องดำเนินการสมัคร และสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) และองค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ 
  ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจ
สั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น 
 ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือก หรือบุคคลอ่ืน จะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 
 จึงประการให้ทราบโดยทั่วกัน 
  ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 
 
 

(นางสาวรัตติยา จันทร์เศรษฐ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครสอบรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคล ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  

โรงเรียนบ้างคลองบางบ่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 
 

                                                                                          เลขประจำตัวสอบ……………….…………. 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างบุคคล  
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขา ............................................................................................................................. ......... 
๑.ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว).......................................................................................................................... 
๒.เกิดวันที่.................เดือน......................................พ.ศ. ...........................อายุ...........ปี.........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓.วุฒิการศึกษา........................................................................วิชาเอก........................................................................ 
    จากสถานศึกษา......................................................เมื่อวนัที่..............เดือน.................................พ.ศ. ................... 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ.....................................................................................................................................  
๕.บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี..........................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต......................จังหวัด................... 
๖.ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่.......ตำบล........................อำเภอ................................จังหวัด....................... 
    รหัสไปรษณีย์.....................................................................โทร............................................................................... 
๗.สถานภาพ                       โสด              สมรส            หม้าย         หย่า 
๘.ชื่อสามี/ภรรยา.............................................................................................อาชีพ................................................... 
๙.ชื่อบิดา...................................................................................ชื่อมารดา................................................................... 
๑๐.ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน   ใบรับรองแพทย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)   อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………… 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้าคัดเลือกแล้ว
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 

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

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 

ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
       (......................................................................) 
    วันที่ .............. เดือน ................ พ.ศ. .............. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า  
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร  
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก ................................................. 
 
 ลงชื่อ...................................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

       (......................................................................) 
วันที่ .............. เดือน ................ พ.ศ. .............. 


