
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
ที่ 001/2561 

เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลกูจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
******************************************************** 

ด้วยโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าท างานเป็นลูกจ้างชั่วคราวใน ต าแหน่ง  
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ จ านวน 1  อัตรา ดังนั้น  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  45 (3) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ที่  1120/2560 สั่ ง  ณ วันที่  24 กรกฎาคม  2560                         
เรื่อง  การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
   1.1  ครอัูตราจ้าง  สอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสอนวิชาฟิสิกส์ได้  จ านวน  1  อัตรา   
          อัตราค่าจ้าง เดือนละ  9,140  บาท  
 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 

      ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
   ๒.๒  เป็นผู้ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์  หรือสาขาฟิสิกส์  ตามที่                  
ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือหนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
            ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
  
          3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารวิชาการ    
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งแต่วันที่  9-11  พฤษภาคม 2561    

 
 



4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในการสมัคร 
          4.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑ ฉบับ 
        4.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑  ฉบับ 

4.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑  ฉบับ 
4.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน ๑  ฉบับ 
4.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน ๑  ฉบับ  
4.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
4.๗  ใบรับรองแพทย์    
4.8 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

 
5. การยื่นใบสมัคร 
5.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
5.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
5.3  ผู้สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ  ได้ด้วยตนเองที่  ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ  

ณ อาคารเรียน  1  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  ระหว่างวันที่ 9-11  พฤษภาคม 2561  ในวันเวลาราชการ 
 
๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายใน วันที่  13 พฤษภาคม 2561  ทางเว็บไซด์โรงเรียน

บ้านเกาะวิทยา (www.banko.ac.th) 
 
7.  วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
คัดเลือกโดยวิธีการทดสอบสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์                    

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา  08.30 น.  เป็นต้นไป  โดยทดสอบสอน ณ ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ (116) อาคาร 1 และสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมเอ้ือศิริพรฤทธิ์  โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  

 
8.  เอกสารส าหรับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และเข้ารับการสัมภาษณ์     

1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน ส าหรับ ม.ปลาย จ านวน 1 คาบ  
2. สื่อการเรียนรู้  
3. แฟ้มสะสมผลงาน 

 
9. เกณฑ์การตัดสินการและประกาศผลการสอบ 
9.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 8๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน จะใช้วิธีการ

พิจารณาจากประสบการณ์สอน หรือวิธีการที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
9.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตาม ข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  

ภายในวันที่ 15  พฤษภาคม  2561  ทางเว็บไซดโ์รงเรียนบ้านเกาะวิทยา  (www.banko.ac.th) 
  



10. การท าสัญญาจ้าง 
 10.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่  16  พฤษภาคม  2561  รายงานตัวท า
สัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  
 10.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 10.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพ่ือ
จัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 10.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้อัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

10.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง   
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 

11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  

 
ประกาศ  ณ  วันที่  2  พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 

 
    (นางสาวชฏารัตน์  ชิวหากาญจน)์ 
  ครูช านาญการ  รักษาการในต าแหน่ง 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านเกาะวิทยาที่ 001/2561 ลงวันที่  2  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕61 
................................................................................ 

 
  2       พฤษภาคม  ๒๕61 ประกาศรับสมัคร 
  9-11  พฤษภาคม  ๒561   รับสมัคร 
  13     พฤษภาคม  ๒๕61 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
  15     พฤษภาคม  ๒๕61 ทดสอบสอน ความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง และสอบสัมภาษณ์   
  15     พฤษภาคม  ๒๕61 ประกาศผลการคัดเลือก 
  16     พฤษภาคม  ๒๕61 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

  หมายเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

             เลขประจ าตัวสอบ................................ 
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)................................................................................................................ 
2. เกิดวันที่..................เดือน............................พ.ศ. ......................อายุ.............ป.ี..........เดอืน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.......................................................วิชาเอก.......................................................................... ..... 
     จากสถานศึกษา ............................................................เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............... 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................................  
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต...............จงัหวัด......................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่...........ต าบล.................................อ าเภอ.........................................      
     จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์......................................โทร...................................................... 
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย             หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา....................................................................อาชีพ................... ................................................ 
9. ชื่อบิดา...................................................................ชื่อมารดา......................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
   ส าเนาปริญญาบัตร และ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) 
   ส าเนาบัตรประชาชน   ใบรับรองแพทย์ 
   ส าเนาทะเบียนบ้าน   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างตนไม่

ตรงตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้อง

ใดๆทั้งสิ้น 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ  
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................. 
 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 

 

 


