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ประกาศโรงเรียนบ้านเนินโมก
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบ้านเนินโมก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง การมอบอานาจปฏิบัติราชการแทน
เกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน (ประกันสังคมร้อยละ 5)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) อายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนด
ในกฎ ก.ค.ศ.
(6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
(8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
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(12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทาผิดวินัย ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
(13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
2.2 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ไม่จากัดวิชาเอก)
(2) ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กาหนด
(3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภา
หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
(4) เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้
3. ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่
3.1 ทาหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนในระดับปฐมวัย
3.2 งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก
ตาบลหนองอิรุณ อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา
08.30 น. - 16.30 น.
5. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
5.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 2 รูป
5.2 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว (หนังสือรับรอง
คุณวุฒิสาหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับปริญญาบัตรเท่านั้น)
จานวน 1 ฉบับ
5.3 สาเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)
จานวน 1 ฉบับ
5.4 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
5.5 สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
5.6 หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง สาหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสาเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่
มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนบ้านเนินโมกจะไม่พิจารณาจ้าง
และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเนินโมก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เรียงตามลาดับใบสมัคร
ที่ยื่นสมัคร ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
และทางเว็บไซต์ www.chon.go.th
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7. หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเนินโมก จะดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านเนินโมก โดยได้กาหนดการคัดเลือก ดังนี้
วัน / เวลา

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

คะแนน

50

8. การจัดลาดับผลการคัดเลือก
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
โดยโรงเรียนบ้านเนินโมกจะนาผลคะแนนจากการคัดเลือกมาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ
โดยหากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
9. การประกาศผลการคัดเลือก
โรงเรียนบ้านเนินโมก จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับคะแนนที่ได้ตามข้อ 8
ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และทางเว็บไซต์
www.chon.go.th โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามลาดับ
10. สถานที่ปฏิบัติงาน
โรงเรียนบ้านเนินโมก อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
11. การจัดทาสัญญาจ้าง
11.1 จะทาสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โดยใช้ประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกของโรงเรียนบ้านเนินโมก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิมาทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
ตาแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด
11.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
11.3 การจ้างครูอัตราจ้าง ตาแหน่งครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา / พนักงานราชการ หรือข้าราชการ
11.4 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ หากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
ประกาศ ณ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
(นาง สาวสุดากาญจน์ ลีลานุเกษมพงศ์)
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยโรงเรียนบ้านเนินโมก
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ปฏิทินการคัดเลือกบุคคเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง
***************************
กาหนดการ

วันที่

1. ประกาศรับสมัคร

ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

2. รับสมัครคัดเลือก ณ โรงเรียนบ้านเนินโมก

ระหว่างวันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภายในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562

4. ดาเนินการคัดเลือก
- ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
(สอบสัมภาษณ์)

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

ภายในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

6. รายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้าง ณ ห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนบ้านเนินโมก

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

สนใจสมัคร/ติดต่อ : 087-1425151
หรือ 038-291417 เฉพาะวันทาการ (08.30 น. – 16.30 น.)
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ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
การคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทาหน้าที่ครูผู้สอน
.......................................................
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา
3. การมีปฏิภาณไหวพริบ
4. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติและอุดมการณ์
5. ความรู้ ความสามารถพิเศษ
รวม

10
10
10
10
10

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

50 คะแนน

