
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

*********************
ดวยโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑

มีความประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว ตําแหนงครูผูสอน จํานวน ๔ อัตรา
จึงประกาศรับสมัคร สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว ดังนี้

๑.ตําแหนงท่ีรับสมัคร
๑.๑ ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง สาขาภาษาไทย

จํานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง สาขาประถมศึกษา

จํานวน ๑ อัตรา
๑.๓ ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง สาขาสังคมศึกษา

จํานวน ๑ อัตรา
๑.๔ ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจางเปนครูอัตราจาง สาขาภาษาอังกฤษ

จํานวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
๒.๒ เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด โดยผูสมัครจะตองมีวุฒิ

ปริญญาตรีมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สําเร็จการศึกษา

๒.๓ เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให

๒.๔ ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช
๒.๕ มีสัญชาติไทย
๒.๖ มีอายุ ๒๐ ปบริบูรณข้ึนไป แตไมเกิน ๓๕ ป
๒.๗ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๘ ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไม

สมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
๒.๙ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีโนพรรค

การเมือง
๒.๑๐ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิดทาง

อาญาเวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออกหรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงาน

อ่ืนของรัฐ



๓. เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ
๓.๑ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ

ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๒ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ รูปถายขนาด ๑ นิ้ว (ถายไมเกิน ๖ เดือน จํานวน ๑ รูป
๓.๗ ใบรับรองแพทย (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน) จํานวน ๑ ฉบับ

๔. การย่ืนใบสมัคร
ผูประสงคจะสมัครสอบคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเองได ณ ชั้น ๑ อาคาร

อํานาจ – พูลสุข โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ตั้งแตวันท่ี ๘ – ๒๕ เดือน
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ในเวลาราชการ เวนวันหยุดราชการและชวงเทศกาลสงกรานต ๑๓-๑๙ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒

๔.๑ ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองและตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครให
ถูกตองและครบถวน พรอมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีกําหนด

๔.๒ ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร

๕. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒

ท่ี www.anubanbanbung.ac.th

๖. วิธีการคัดเลือก
การสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณ

วัน เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันท่ี ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. เปนตนไป

สอบสัมภาษณ
- แฟมผลงาน

๕๐
๕๐

คะแนนรวม ๑๐๐

๗. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดเลือก

โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ) จะดําเนินการสอบสัมภาษณ ในวันท่ี ๒๖ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)

๘. เกณฑการตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

๘.๑ ผูสอบผานจะตองไดคะแนนรวมกันไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผูไดคะแนนรวมเทากัน
จะจัดลําดับท่ีโดยใหผูท่ีไดคะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกวาอยูในลําดับท่ีดีกวา หากยังไดคะแนนเทากัน
จะใชวิธีการสุม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแตงตั้ง

๘.๒ จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือกตามขอ๘.๑ เรียงตามลําดับจากผูไดคะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันท่ี ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ท่ี www.anubanbanbung.ac.th รายชื่อผูสอบคัดเลือกจะไมมีการข้ึน
บัญชี



หากผูไดรับการคัดเลือกไมมารายงานตัวจะถือวา
๑) ผูนั้นไดรับการจางตามตําแหนงท่ีไดรับการคัดเลือกไปแลว
๒) ผูนั้นขอสละสิทธิ์ในการจาง
๓) ผูนั้นไมมารายงานตัวรับการจางตามกําหนด

๙. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง

๙.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง
รายงานตัวพรอมทําสัญญาจางวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. และเริ่มปฏิบัติงาน

ในวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๙.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือนครั้งแรก และใหมารายงานตัว
ตามวันเวลาท่ีกําหนดจึงเปนหนาท่ีของผูสมัครท่ีตองรับทราบประกาศรายช่ือ และการข้ึนบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก

๙.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวรายเดือน ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญา
จางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการ
คัดเลือกเปนการเฉพาะราย

๙.๔ การจางลูกจางชั่วคราว ไมมีขอผูกพันตอเนื่องท่ีจะนําไปสูการบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ

๙.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ี ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง
โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆท้ังสิ้น

๙.๖ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาท่ี จะมีระยะเวลาในการจาง 1 ปงบประมาณทําสัญญาจาง ปตอป

๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนท่ีสิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดคานไมไดไม
วากรณีใดๆ

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ ณ วันท่ี ๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๒

(นายพงษศักดิ์   เสคุคุมพัตถ)
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)



ใบสมัครลูกจางช่ัวคราว
โรงเรียนอนุบาลบานบึง(อํานาจคณูปถัมภ)

------------------------------------
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................

สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันท่ี.............. เดือน....................................... พ.ศ. .................... อายุถึงวันสมัคร............................ป
๓. เกิดท่ีตําบล.................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.............................
๔. เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน...................................................................................................................

ออก ณ สํานักงาน ..................................เม่ือวันท่ี……….......เดือน................................ พ.ศ.....................
๕. ท่ีอยูปจจุบัน...............................หมู.............. ถนน..................................ตําบล......................................

อําเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย...................
เบอรโทรศัพทบาน................................................เบอรโทรศัพทมือถือ....................................................

๖. สําเร็จการศึกษาสูงสุดจาก...........................................................ป พ.ศ....................................................
ไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา.............................................วชิาเอก.....................................................
มีคุณวุฒิ ความรูพิเศษ คือ...........................................................................................................................

๗. หลักฐานท่ีแนบใบสมัคร
 สําเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  สําเนาใบประกอบวิชาชีพครู
 รูปถาย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
 สําเนาทะเบียนบาน  ใบรับรองแพทย
 อ่ืนๆ...........................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและขอความท่ีแจงในใบสมัครนี้

ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ
(ลายมือชื่อ)...................................................ผูสมัคร

(.........................................................................)
วันท่ี ...............เดือน........................ พ.ศ. ..............

เจาหนาท่ีรับสมัคร เจาหนาท่ีตรวจคุณสมบัติ

ไดตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผูสมัครแลวถูกตอง

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

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว ปรากฏวา
 ขาดคุณสมบัตร เพราะ.................................
 คุณสมบัติถูกตอง

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

๑

เลขประจําตัวสอบ>>......................


