
 
 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูจ้างสอนชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

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

 ด้วยโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต ๒                  
มีความประสงค์จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล  เพ่ือจ้างเป็นครูจ้างสอนชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน                         
วิชาดนตรีไทย   จึงขอประกาศรับสมัครครูจ้างสอนชั่วคราวโดยมีรายละเอียด  ดังนี้   

    ๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการคดัเลือก  
     ครูจ้างสอนชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   วิชาดนตรีไทย   จ านวน ๑  อัตรา   ค่าตอบแทน  
ดังนี้  
  - วุฒิปริญญาตรี  ๔  ปี  เดือนละ   ๑๕,๐๕๐ บาท 
  - วุฒิปริญญาตรี  ๕  ปี  เดือนละ   ๑๕,๘๐๐ บาท 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก      
  ๒.๑  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
  ๒.๒  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางการศึกษาสาขา  ดังนี้ 
   ๒.๒.๑  สาขาการศึกษาดนตรีไทย   หรือเทียบเท่า 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภาหรือใบอนุญาต
ประกอบการสอน 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ  สามเณร  หรือนักบวช 
                 ๓. เงื่อนไขการจ้าง 
  ๓.๑  ค่าตอบแทน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
  - วุฒิปริญญาตรี  ๔  ปี  เดือนละ   ๑๕,๐๕๐ บาท 
  - วุฒิปริญญาตรี  ๕  ปี  เดือนละ   ๑๕,๘๐๐ บาท 
 ๔. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ดาวน์โหลดใบสมัคร  หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองท่ีกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  ต าบลแสลงพัน  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี   
ตั้งแต่วันที่ ๓ – ๑๐ มิถุนายน  2559  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวันและเวลาราชการ) เบอร์โทรศัพท์                    
๐๙๒-๐๘๑-๒๐๔๙ 



 
 
 ๔. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครคัดเลือก  

๔.๑  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอกตามที่ประกาศรับสมัครก าหนด 

และควรเป็นฉบับภาษาไทย เพ่ือความชัดเจนในการตรวจสอบรายวิชาที่เก่ียวข้อง กรณีหลักฐานการศึกษาระบุไว้
แตกต่างจากประกาศรับสมัคร      จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๓  บัตรประจ าตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ทะเบียนบ้าน  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือส าเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอน  (ถ้ามี) ที่ยังไม่

หมดอายุจ านวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาด า ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖  เดือน  
นับถึงวันสมัคร จ านวน ๒ รูป 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ  ออกให้ไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรค 
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙  ได้แก่ 
        ๔.๗.๑ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        ๔.๗.๒ วัณโรคในระยะติดต่อ 
        ๔.๗.๓ โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
        ๔.๗.๔ โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
        ๔.๗.๕ โรคพิษสุราเรื้อรัง 
  ๔.๘  ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)  
                     4.9  เอกสารการประเมินประวัติและประสบการณ์  

(เอกสารหลักฐานทุกรายการต้องมีฉบับจริงมาแสดงและเอกสารฉบับส าเนาทุกฉบับผู้สมัคร 
ต้องเขียนค ารับรอง “ส าเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อ และ วัน เดือน ปี ก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนา
เอกสาร) 

๕.   เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
ไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกตามประกาศรับสมัคร  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้ เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ
ส าหรับผู้นั้น  จะเรียกร้องสิทธิ์ประโยชน์ใดๆ จากโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  มิได้ 

๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี   
 



 
    

 ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
     โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการประเมินประวัติ  ประสบการณ ์  
การสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์  เพ่ือพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล  ตามความเหมาะสมในต าแหน่ง 
                     7.1 ประเมินประวัติและประสบการณ์ คะแนนเต็ม ๓0 คะแนน โดยให้ผู้สมัครเข้ารับการพร้อม
ใบสมัครในวันสมัครเข้ารับการคัดเลือก ดังนี้ 

ที ่             องค์ประกอบ         คะแนน      กรอบการพิจารณา             เอกสารอ้างอิง 
1 คุณวุฒิ 

-ปริญญาโท 
-ปริญญาตรี(เกียรตินิยม) 
-ปริญญาตรี 

 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากระดับ
การศึกษาสูงสุด 

ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง 

2 ผลการเรียนเฉลี่ยปริญญาตรี 
- คะแนนเฉลี่ย 3.5 ขึ้นไป 
-คะแนนเฉลี่ย 3 – 3.3 
-คะแนนเฉลี่ยต่่ากว่า 3 

 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากผลการเรียน
เฉลี่ยในระดับปริญญาตรี 

ใบรายงานผลการศึกษาฉบับ 
ภาษาไทย 

3 ภูมิล่าเนา 
-ภายในจังหวัดสระบุรี 
-เขตติดต่อจังหวัดสระบุรี 
-อ่ืน ๆ  

 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากการอยู่อาศัย
ในภูมิล่าเนาในทะเบียนบ้าน 

ทะเบียนบ้าน 

4 ประสบการณ์การสอน 
-ระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป 
-ระยะเวลา 2 ปีขึ้นไป 
-ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป 

 
๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน 

พิจารณาจากระยะเวลา
ประสบการณ์การสอนทั้ง
โรงเรียนของรัฐบาลและ
เอกชน 

สัญญาจ้างหรือหนังสือรับรองที่มี
ผู้บริหารโรงเรียนรับรอง 

5 ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ ซึ่งท่าให้เกิดผลกับ
สถานศึกษา ผู้เรียน หรือตนเอง 
- เกิดผลระดับชาติ 
- เกิดผลระดับภาค 
- เกิดผลระดับเขต/จังหวัด 
- เกิดผลระดับสถานศึกษา 

    
         
 

๖ คะแนน 
๔ คะแนน 
๒ คะแนน 
๑ คะแนน 

พิจารณาจากการได้รับ
รางวัลในระดับต่าง ๆ  

ประกาศเกียรติคุณบัตร โล่ ฯลฯ 

 
             โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  จะด าเนินการประเมินประวัติและประสบการณ์วันีี่ ๑๗ มิถุนายน  
2559 
 
 
 
 
 



 
 
  ๗.๒ สอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
ที ่                   องค์ประกอบ     คะแนน              กรอบการพิจารณา 
1 ประวัติส่วนตัวและการศึกษา ๔ คะแนน พิจารณาจากการตอบค่าถาม 
2 ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  ๔ คะแนน พิจารณาจากการตอบค่าถาม 
3 การประกอบคุณงามความดี ๔ คะแนน พิจารณาจากประสบการณ์การประกอบคุณงามความ

ดีต่อตนเอง ต่อครอบครัว และต่อสังคม 
4 บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ปฏิภาณไหวพริบ ๔ คะแนน พิจารณาจากการแต่งกาย กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา  

การสื่อสาร 
5 เจตคติและอุดมการณ์ ๔ คะแนน พิจารณาจากเจตคติ อุมดการณ์ท่ีมีต่อวิชาชีพครู 

 
  7.๓ สอบปฏิบัติ    คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน 

  

 ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
                    จะท าการสอบภาคปฏิบัติ  และสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  ต าบลแสลงพัน  อ าเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี   
 ๙. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนตามข้อ 7.๑ - 7.๓ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงล าดับที่ผู้ได้
คะแนนจากมากไปน้อย หากมีคะแนนเท่ากันให้ผู้มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่ดีกว่า ถ้า
ได้คะแนนประสบการณ์ในการสอนเท่ากันอีกให้จับฉลาก 
 ๑๐. การประกาศผลการคัดเลือก 

โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี  จะประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔  มิถุนายน  
2559    ณ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี   
 ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้าง 
       ๑๑.๑ การท าสัญญาจ้างครั้งแรก โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคีจะจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการ
คัดเลือก ในวันที่ 1 กรกฎาคม  2559  เวลา ๐๙.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี และต้องเริ่ม
ปฏิบัติงานตั้งแตว่ันท าสัญญาจ้าง  โดยใช้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ เป็นหนังสือเรียกตัวให้ผู้มีสิทธิ์มา
รายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ ที่ก าหนด  จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครฯ จะต้องรับทราบการประกาศรายชื่อ  
หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 

๑๑.๒ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือก 
เป็นครูจ้างสอนชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   โครงการจ้างครูสอนดนตรีไทย  หากผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดขาด
คุณสมบัติจะไม่ได้รับการพิจารณาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  

 
 
 



 
 
๑๑.๓  กรณีท่ีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในประกาศรับสมัครฯ 

จะไม่พิจารณาจ้าง หรือ ถูกเลิกจ้างทันที และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ มิได้ 

           ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

               (นายสมพร   หว่างกล่อม) 
                              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 
 


