
  
 
 
 
                    

ประกาศโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 
เร่ือง  การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 

ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน วิชาวิทยาศาสตร์ 
********************* 

ด้วยโรงเร ียนบ้านหาดภราดรภาพ หมู ่  ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง  จ ังหว ัดช ุมพร   ๘๖๑๒๐                        
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป             
เป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา  โรงเรียนจึงดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ชั่วคราวรายเดือนทำหน้าที่ครูผู้สอน  ดังน้ี  

 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา   
  ๑.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,140 บาท  (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
  1.2 ตำแหน่งท่ีรับสมัครคัดเลือก  
        - วิชาเอก วิทยาศาสตร์   
 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
  2.1  มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับตำแหน่ง และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัคร 
                   ๒.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั ่วไปตามมาตรา  ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้  
      ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
  ๒.๕  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๖  มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
  ๒.๗  ไม่เป็นผู้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                   
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๘  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  ๒.๙  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความคิดท่ีได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๑๐  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ 
 
  หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างหรือจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยโรคมายื่นในวันสมัครด้วย 
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3.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องนำมาย่ืนในวันสมัครสอบ  
  3.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พร้อมฉบับจริง    จำนวน  ๑  ฉบับ 
  3.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง     จำนวน  ๑  ฉบับ 
  3.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง    จำนวน  ๑  ฉบับ 
  3.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง      จำนวน  ๑  ฉบับ 
  3.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  (ถ้ามี)     จำนวน  ๑  ฉบับ  
  3.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  น้ิว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)   จำนวน  ๓  รูป 
  3.๗  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ   จำนวน  ๑  ฉบับ 

 4.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านหาด
ภราดรภาพ หมู่ ๔ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ๘๖๑๒๐ ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 กรกฎาคม ๒๕๖3 เวลา  
๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  และสามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081-0856130  

          5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๖3  ณ โรงเรียนบ้านหาด
ภราดรภาพ และทางเว็บไซต์ http://banhadparadonpap.com/ 

          6.   วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันท่ี 26 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
เวลา  ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
เวลา  13.00 น. เป็นต้นไป 
 
 

 
-  สอบข้อเขียน 
-  สอบสัมภาษณ์ และสอบ
สอนพิจารณา แฟ้มผลงาน 
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คะแนนรวม ๑๐๐  

7.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
          โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพจะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  ในวันที่ วันที่ 26 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป  สถานที่สอบคัดเลือก  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหาด
ภราดรภาพ 
 

 8.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  8.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีที่                  
มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการ สอบในภาค ก มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า                     
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งตั้ง  
  8.๒ จะประกาศรายชื ่อผู ้ได ้ร ับการคัดเล ือกตามข้อ 8.๑ เร ียงตามลำดับจากผู ้ได ้คะแนน                        
รวมสูงลงมา  ภายในวันที่ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖3 ณ  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ และทางเว็บไซต์ 
http://banhadparadonpap.com/ นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก  แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตำแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู ้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่                  
และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชีในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังน้ี 
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  (๑)   ผู้น้ันได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  (๒)   ผู้น้ันขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
  (๓)   ผู้น้ันไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

 9.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  9.๑  กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง /เริ่มปฏิบัติงาน   

-  วันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง/เร่ิม
ปฏิบัติงาน เวลา ๐8.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ  

  9.๒ การจ ัดทำสัญญาจ ้างคร ั ้ งแรก จะยึดถ ือประกาศรายชื ่อและการข ึ ้นบ ัญช ีผ ู ้ผ ่านการ               
สอบคัดเลือก เป็นหนังสือ เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก               
และให้มารายงานตัว  ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบตามประกาศรายช่ือ 
  9.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำ
สัญญาจ้าง ครูรายเดือน  ตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  9.๔ การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเปน็ผู้
ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น 
  9.๖ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในวันที่ทำสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน
ต้องมีผู้ค้ำประกันตกลงผูกพันตนค้ำประกันผู้รับจ้างต่อผู้ว่าจ้างในวันท่ีทำสัญญา  

 10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

      ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 
 
                                  
                                                                  ลงช่ือ                      
                                                                         (นางสาวนวลจันทร์  พุ่มพวง) 
                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ  
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ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างช่ัวคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  โรงเรียนบ้านหาดภราดรภาพ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

********************************** 
 
วันท่ี  17- 21 กรกฎาคม ๒๕๖3                   -  ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  22-24  กรกฎาคม ๒๕63    -  รับสมัคร  
วันท่ี  25  กรกฎาคม ๒๕63    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี  26  กรกฎาคม ๒๕63    -  ดำเนินการสอบคัดเลือก 
วันท่ี  27  กรกฎาคม ๒๕63    -  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
วันท่ี  28  กรกฎาคม ๒๕63    -  รายงานตัว/ทำสัญญาจ้าง/เร่ิมปฏิบัติงาน 
     
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


