
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

********************* 
         ด้วยโรงเรยีนอนุบาลบา้นบงึ(อ านาจคณูปถัมภ์) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  จ านวน 7 อัตรา                     
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ดังนี ้
1.ต าแหน่งท่ีรับสมัคร 
         1.1 ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  สาขาปฐมวัย         จ านวน  5  อัตรา 
         1.2 ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  สาขาภาษาไทย      จ านวน  1  อัตรา 
         1.3 ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  สาขาวิทยาศาสตร ์  จ านวน  1  อัตรา 
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
 2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด โดยผู้สมัครจะต้องมีวุฒิปริญญาตรี
ตามสาขาที่ทางโรงเรียนระบุไว้เท่านั้น และจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด  หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 
 2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให ้
          2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
          2.5  มีสัญชาติไทย 
          2.6  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
         2.7   ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
         2.8   ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
        2.9   ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่โนพรรคการเมือง 
        2.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
         2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 

   3.  เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
3.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง              จ านวน  1  ฉบับ 

 3.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง               จ านวน  1  ฉบับ 
3.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง                    จ านวน  1  ฉบับ 

 3.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                   จ านวน  1  ฉบับ 
 3.5  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)                                จ านวน  1  ฉบับ  
 3.6  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว                                                    จ านวน  1  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
            3.7  ใบรับรองแพทย์  (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน)       จ านวน  1  ฉบับ 
 



4.  การยื่นใบสมัคร 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ช้ัน 1 อาคาร
อ านาจ – พูลสุข โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์) อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่วันที่ 19-29 เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2561  ในเวลาราชการ เว้นวันหยุดราชการ   

4.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาที่ก าหนด 

  4.2  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

5.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าสอบคัดเลือก  ภายในวันท่ี  29 มีนาคม  2561ที่  www.anubanbanbung.ac.th  

6.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
วันท่ี 30 มีนาคม  พ.ศ. 2561 
 
๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 
 

สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มผลงาน 

50 
50 

 

คะแนนรวม 100  
 
7.  วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก 
  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์)   จะด าเนินการสอบสัมภาษณ์   ในวันท่ี 30 มีนาคม  
พ.ศ. 2561เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก  ณ  โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์)    
8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  8.1  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  8.2  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  8.1  เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา  
ภายในวันท่ี  2  เมษายน 2561 ท่ี www.anubanbanbung.ac.th  รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะไม่มีการข้ึนบัญชี  
 หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวจะถือว่า  
                     (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
                     (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธ์ิในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

9.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
    9.1  ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
                      วันที่  6  เมษายน 2561  รายงานตัวพร้อมท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1พฤษภาคม 
2561 เวลา 09.00 น.   
       9.2   การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธ์ิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และ
ให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการสอบคัดเลือก 
 
 



  9.3  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการข้ึน
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  9.4 การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  9.5  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
  9.6 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จะมีระยะเวลาในการจ้าง 1 ปีงบประมาณท าสัญญาจ้าง 
ปีต่อปี 
10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
 
 
 
                                        
                                   จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั  
 
 
                                                        ประกาศ ณ วันที ่ 2  เดือน มีนาคม  2561 
 
 
 
                                                                    (นายค านวณ   ทองมาก)  
                                                   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนอนุบาลบา้นบงึ(อ านาจคณูปถัมภ์)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน 
โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อ านาจคณูปถัมภ์)  

------------------------------------  
1.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สญัชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
2.    เกิดวันที่.............. เดือน....................................... พ.ศ. .................... อายุถึงวันสมัคร............................ปี 
3.    เกิดที่ต าบล.................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด............................. 
4.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน...................................................................................................................   
      ออก ณ ส านักงาน ..................................เมื่อวันที…่…….......เดือน................................ พ.ศ.................... 
5.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล...................................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอรโ์ทรศัพทบ์า้น................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
6.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...........................................................ปี พ.ศ.................................................... 
       ได้รบัวุฒปิรญิญาตรทีางการศึกษา.............................................วิชาเอก..................................................... 
       มคุีณวุฒ ิความรูพิ้เศษ คือ........................................................................................................................... 
7.    หลักฐานที่แนบใบสมัคร 
    ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว  

  ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)        ส าเนาใบประกอบวิชาชีพครู 
  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป            ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  

                       ส าเนาทะเบียนบ้าน                             ใบรับรองแพทย์ 
      อื่นๆ........................................................................................... 
                    ข้าพเจา้ขอรบัรองว่าเปน็ผูม้คุีณสมบติัตรงตามประกาศรบัสมคัรและข้อความทีแ่จง้ในใบสมคัรน้ี
ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร  
       (..................................................) 
            วันที ่...............เดือน........... พ.ศ.........  
 
 
เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัต ิ

ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้วถูกต้อง 
 

................................. 
(.................................) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
 ขาดคุณสมบัตร เพราะ................................. 
 คุณสมบัติถูกต้อง 

................................. 
(.................................) 

 

 
1 น้ิว 

เลขประจ าตัวสอบ..>>...................... 


