
 

 

ประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
เรื่อง รับสมัครบุคลากร เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  

(งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา) 
********************************************** 

  ด้วยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความประสงค์      
จะรับสมัครบุคลากร เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่การสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้ เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย          
จ านวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ครูอัตราจ้าง จ านวน ๒ อัตรา ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ตามวิชาเอก ดังนี้ 

    ๑.๑ วิชาเอกคหกรรมศาสตร์        จ านวน ๑ อัตรา 
    ๑.๒ วิชาเอกเอกอุตสาหกรรมศิลป์  จ านวน ๑ อัตรา 
๒. ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ 

          ๒.๑ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ  
ที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ๒.๒ ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

     ๒.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. อัตราค่าจ้าง เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
๔. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     ๔.๑ คุณสมบัติทั่วไป 

            ๔.๑.๑ มีสัญชาติไทย 
        ๔.๑.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ 
        ๔.๑.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔.๑.๔ ไม่เป็นผู้พิการและมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่การสอนได้   
ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๔.๑.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 



   ๔.๑.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๔.๑.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
      ๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๔.๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๔.๒.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางการศึกษาหรือปริญญาตรีวิชาชีพอ่ืน
ที่เทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ในกลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ที่รับสมัคร 
  ๔.๒.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๖  
  ๔.๒.๔ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน 
  ๔.๒.๕ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอกคหกรรม วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 ๑. คหกรรมศาสตร์   ๒. คหกรรมศิลป์ 
 ๓. คหกรรม    ๔. คหกรรมศาสตร์ทั่วไป 
 ๕. คหกรรมศาสตร์ศึกษา   ๖. ศึกษาศาสตร์ – คหกรรมศาสตร์ 
 ๗. อาหารและโภชนาการ   ๘. คหกรรมศาสตร์ศึกษา – คหกรรมท่ัวไป 
 ๙. คหกรรมทั่วไป    ๑๐. คหกรรมศาสตร์ (สาขาอาหารและโภชนาการ) 
 ๑๑. ธุรกิจอาหาร    ๑๒. โภชนาการชุมชน 
 ๑๓. ผ้าและเครื่องแต่งกาย  ๑๔. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

๑๕. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ (๑.) – (๑๔.)  
    กลุ่มวิชา / สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป ์วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาเอก ดังนี้ 
 ๑. อุตสาหกรรมศิลป์   ๒. อุตสาหกรรมศิลป์ศึกษา 
 ๓. วิศกรรมอุตสาหการ   ๔. อุตสาหกรรมเกษตร 
 ๕. เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ   ๖. เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
 ๗. เทคโนโลยีเซรามิค   ๘. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
 ๙. เทคโนโลยีอุตสาหการ   ๑๐. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑๑. อุตสาหกรรมบริการ   ๑๒. วิศวกรรมไฟฟ้า 
 ๑๓. วิศวกรรมโยธา   ๑๔. วิศวกรรมเครื่องกล 



 ๑๕. ช่างไฟฟ้า 
 ๑๖. กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกในแบบคู่ที่มีวิชาเอกตามข้อ (๑.) – (๑๕.)  
หมายเหตุ 
 ๑. กรณีผู้สมัครสอบมีวุฒิสาขาวิชาหรือกลุ่มวิชาที่เป็นเอกคู่ ให้เลือกสมัครสอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือ
ทางหรือกลุ่มวิชาเพียงเอกใดเอกหนึ่งเท่านั้น 
 ๒. กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัคร
ให้นับจากหน่วยกิต จากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมดดังนี ้
     ๒.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และหลักสูตร ๕ ปี ต้องศึกษาเนื้อหาวิชา
นั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
     ๒.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ๒ ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ต้องศึกษาเนื้อหาวิชานั้นๆ ใน
ระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า ๒๐ หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่าได้ไม่เกิน ๑๐ หน่วยกิต 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต  
 

๕. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
       ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่    
๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชิโนรส
วิทยาลัย เลขที่ ๔๕ ถนน อิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐           
โทร  ๐๒-๘๖๖๑๘๘๒ ต่อ ๓ 
  ๖. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
              เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และส าเนาภาพถ่าย จ านวน ๑ ชุด (รับรองส าเนาถูกต้องด้วย) 
       ๖.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑.๕ นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน 
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จ านวน ๓ รูป  
      ๖.๒ ระเบียนแสดงผลการเรียน (transcript) และปริญญาบัตร 
      ๖.๓ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัครโดยจะต้อง
ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมส าเนาที่มีการ
รับรอง จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ 
      ๖.๔ บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาท่ีมีการรับรอง จ านวนอย่างละ ๑ ฉบับ  
      ๖.๕ ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ) ออกให้โดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และ
แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
      ๖.๖ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานท่ีใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูท่ีคุรุสภาออกให้
เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีการสอนพร้อมส าเนาท่ีมีการรับรอง จ านวน ๑ ฉบับ 
      ๖.๗ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมส าเนาที่มีการ
รับรองจ านวน ๑ ฉบับ 



  ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก 
       โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ภายในวันที่  
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หรือทาง http://www.chinorot.ac.th 
 ๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
             โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย จะท าการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่งและสัมภาษณ์     
ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย ตามล าดับผู้สมัคร 
  ๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  
              ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก  ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกลุ่มบริหารงาน
บุคคล โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย หรอืทางเว็บไซต์ http:// www.chinorot.ac.th 
  ๑๐. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
              จะด าเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง     
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  
 

         ท้ังนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี โทร.๐๒-๘๖๖๑๘๘๒ ต่อ ๓  
 

   จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่      เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                                

( นางอมรรัตน์  โพธิตาปะนะ ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชิโนรสวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chinorot.ac.th/


ปฏิทินรับสมัครบุคลากร  
เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้าง  

ตามประกาศโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย  ลงวันที่     กันยายน ๒๕๖๒ 
-------------------------------------------- 

๑๘ กันยายน ๒๕๖๒  ประกาศรับสมัคร  
๒๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
๔ ตุลาคม ๒๕๖๒  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๙ ตุลาคม ๒๕๖๒  สอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์   
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  ประกาศผลการคัดเลือก 
๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  เริ่มปฏิบัติงาน 
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