
ประกาศโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
เร่ือง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง

ด้วย โรงเรียนอนุบาลชลบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 
ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคล 
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน 

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน
1) ดนตรี จำนวน 1 อัตรา
2) วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
3) คณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4) ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
ระยะเวลาจ้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง

2. คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้ที่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาแลร 
เลือกสรร

2.1 คุณสมบัติท่ัวไป
1) มีสัญชาติไทย
2) อายุ'ไม่ต่ําก'ว่า 18 ปี
3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4) ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ 

จิตพ่ืนเพืเอนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ตามกำหนดไวิในกฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งช้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่

ในพรรคการเมือง
6) ไม่เป็นผู้ที่เคยรับโทษจำคุกโดยดำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด 

ทางอาญา เว ้นแต่เป ็นโทษสำหรับความผิดที่ได ้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็น 
ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจชองสังคม

7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอื่นชองรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นช้าราชการ 
หรือลูกจ้างชองส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างชองหน่วยงานอื่นชองรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน 
หรือลูกจ้างชองราชการส่วนท้องถิ่น
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2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิที่ใซ้สำหรับการเลือกสรรต้องเป็นคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอก 

ดนตรี วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน และต้องเป็นไปตาม 
เงื่อนไฃที่พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กำหนด และต้องมีใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพครู
3. การรับสมัคร

3.1 การระบุสถานที่ที่จะปฏิบัติงาน
ผู้สมัครจะต้องสมัครตามคุณวุฒิ ลาชาวิชาเอก และปฏิบัติการสอนที่โรงเรียน

อนุบาลชลบุรี
3.2 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

1) วันเปิดรับสมัคร วันท่ี 24 เมษายน 2561 -  วันท่ี 26 เมษายน 2561 
ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

2) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน 
( นับถึงวันปิดรับสมัคร ) ขนาด 1.5 น้ิว จำนวน 1 รูป

3) สำเนาแสดงผลการศ ึกษา เซ่น ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒ ิ และ 
ระเบียนการแสดงผลการเรียน (transcript) ที่แสดงว่าเป็นผู้ม ่วุฒ ิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร 
จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้ม่อำนาจอนุมัติ ภายในวันปิด 
รับสมัคร คือ 26 เมษายน 2561
4. วัน เวลา และสถานท่ีเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะดำเนินการประเมินสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดงต่อไป'น้ี
6.1 ประเมินสมรรถนะ ความสามารถในการปฏิบ ัต ิงาน และความคิดร ิเร ิ่มสร้างสรรค์ 

ปฏิภาณไหวพริบ ในวันศุกร์ท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
5. เกณฑ์การตัดสิน

การตัดสินถือเป็นเด็ดชาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ ผู้ที่จะผ่านการเสือกสรรจะต้องได้คะแนน 
ในการประเมินสมรรถนะแต่ละสมรรถนะ ไม่ตํ่าก'ว่าร้อยละ 50 และรวมทั้ง 2 สมรรถนะ'ไม่ต่ําก'ว่า 
ร้อยละ 60
6. การจัดลำดับที่

6.1 ผู้ท ี่ผ ่านการสรรหาและเสือกสรรได้เร ียงสำดับจากผู้ท ี่ได ้คะแนนประเมินสมรรถนะ 
รวมท้ัง 2 สมรรถนะจากมากไปหาน้อย ในกรณีที่ม่ผู้ผ่านการสรรหาและเสือกสรรได้คะแนนรวมเท่ากัน 
ให้จัดเรียงสำดับที่จากคะแนนสอบ ดังนี้
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6.2 หากคะแนนตามที่ฃ้อ 6.1 เท่ากัน จะพิจารณาเรียงลำดับจากผู้ที่มีประสบการณ์ 
ในการเป็นครูอัตราจ้างตามหลักฐาน ข้อ 3.2 (4)

6.3 หากคะแนนตามที่ข้อ 6.2 เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการสุ่มแบบธรรมดา (จับฉลาก)
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะประกาศรายซื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้ตามคุณวุฒิสาขา 
หรือวิชาเอก ตามลำดับที่ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
8. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จะขึ้นบัญชีรวมผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับเป็นบัญชีชองโรงเรียน 
อนุบาลชลบุรี โดยบัญชีรายซื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุดไป เมื่อสรรหาและเลือกสรรครบ 
กำหนด 1 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัคร ในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ 
แล้วแต่กรณี
9. การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้มารายงานตัว

การเรียกตัวผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างครั้งแรก 
ให้ลือประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการทำสัญญาจ้าง
10. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ตามเอกบัญชีแนบประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร 
ชองแต่ละสาขาวิชาเอก จะต้องมาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 
2561 และเริ่มปฏิบัติงานตามที่กำหนดในสัญญาจ้าง

ประกาศ ณ วันท่ี 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี


