ประกาศโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นเจี ย รวนนท์ อุ ทิ ศ 1 สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 4
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
ดัง นั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/ว
3034 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560
สั่ง ณ วัน ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อ งมอบอำนาจปฏิ บั ติร าชการแทนเกี่ ยวกั บ ลูก จ้างชั่ วคราว พ.ศ.2560
จึง ประกาศรับ สมั ค รสอบคั ด เลื อ กบุ ค คลเพื่ อ จ้ างเป็ น ครูอั ต ราจ้ างชั่ วคราวทำหน้ า ที่ ค รูผู้ สอน จำนวน ๑ อั ต รา
ค่าตอบแทนเดือนละ ๑๒,000 บาท ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
1.1 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่สอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบรู ณ์
2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4 เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตามมาตรา 30 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.5 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
2.6 มีใบประกอบวิชาชีพครู
2.7 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.8 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่น
เฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.9 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ

-23. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียน
เจียรวนนท์อุทิศ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 –
16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซด์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 หรือเว็บเพจเฟสบุ๊คโรง
เรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 (ส่งเอกสารการสมัครมาที่ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 เลขที่ 200 หมู่ที่ 16 ตำบลลาดบัว
ขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 ยึดตราประทับวัน ที่ส่ง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นไป - 15 สิงหาคม 2565
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 087-8799481 (นายกฤษฎา แก้วสิงห์)
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
4.1 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จำนวน 2 รูป
4.2 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาใบประกอบวิชาชพครู พร้อมตัวจริง
จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองการทำงาน
จำนวน 1 ฉบับ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกำหนด วัน เวลา
สถานที่ ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และทางเว็บไซด์โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 และเว็บเพจเฟสบุ๊คโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
6. วิธีการคัดเลือก
6.1 การสอบปฏิบัติการสอน
6.2 สอบสัมภาษณ์
6.3 พิจารณาแฟ้มสะสมงาน (portfolio)
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 จะดำเนินการสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่าย
ภารกิจที่กำหนด ในวัน ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สอบการสอน และเวลา 13.00 น. สอบ
สั ม ภาษณ์ สถานที่ ส อบคั ด เลื อ ก ณ โรงเรี ย นเจี ย รวนนท์ อุ ทิ ศ 1 ตำบลลาดบั ว ขาว อำเภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา
วัน เวลา
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
09.00 น. – 12.00 น.
13.00 น. เป็นต้นไป
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8. เกณฑ์การตัดสินและการประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือก
8.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลำดับที่โดยพิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากันพิจารณาจากแฟ้มสะสมงาน คะแนนสอบสัมภาษณ์ วิธีการสุ่ม(จับสลาก)โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
ตามลำดับ
8.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ตามลำดับ ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง
- วันที่ 30 สิงหาคม 2565 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
9.2 การจั ด ทำสั ญ ญาจ้างครั้ ง แรก จะยึ ด ถือ ประกาศรายชื่ อ และการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ผ่า นการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้ างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่กำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก
9.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
9.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไ ม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565

ลงชื่อ
(นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
………………………………………………………….
1. ชื่อ.................................................................. นามสกุล........................................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา.........................................................
2. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .........................................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................................................วัน
3. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด................................................
4. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..........................................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.................................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.........................................................................
5. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล...................................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...............................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................................
6. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.....................................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา................................................................................................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
7. ความรู้ความสามารถพิเศษ
1.......................................................................................................................................................................
2.......................................................................................................................................................................
3.......................................................................................................................................................................
8. ประสบการณ์การทำงาน
.........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

9. ได้แนบหลักฐานต่างๆซงได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้
 สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน
 สำเนาบัตรประชาชน
 สำเนาทะเบียนบ้าน
 ใบรับรองแพทย์
 ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี)
 อื่นๆ โปรดระบุ...........................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใดๆทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก
(ลายมือชื่อ)...................................................ผู้สมัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ..........เดือน....................... พ.ศ.2565
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้ยื่นใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก.............................................
ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..................................................)
(..................................................)
วันที่..........เดือน.......................................พ.ศ...............
วันที่..........เดือน.......................................พ.ศ...............

ปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
………………………………………………………………
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 15 สิงหาคม 2565
รับสมัคร ณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
17 สิงหาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

22 สิงหาคม 2565

สอบคัดเลือก โดยวิธีการสอบสอนและสอบสัมภาษณ์

26 สิงหาคม 2565

แฟ้มสะสมงาน ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1
ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

30 สิงหาคม 2565

รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และ เริ่มปฏิบัติงาน
ณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 1 อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา

