
 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเปนครูอัตราจางชั่วคราว  ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส 

********************* 

ดวยโรงเรียนโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเปนครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส จํานวน ๑ 

อัตราดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันท่ี 

๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันท่ี ๘ 

กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงาน

บุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก

บุคคลเพ่ือจางเปนครูอัตราชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส  ดังนี้ 

๑.  ตําแหนงท่ีรับสมัครคัดเลือก 

   ๑.๑ ตําแหนง ครูอัตราจางชั่วคราว ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส จํานวน  ๑ อัตรา อัตรา

คาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน โดยใชงบบริจาคของทางกลุมบริษัททรู ( ซี พี ) 

๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เปนผูมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 

  ๒.๒  มีอายุไมต่ํากวา ๑๘ ปบริบูรณ 

  ๒.๓  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

  ๒.๔  เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

  ๒.๕  ไมเปนผูพิการมีรางกายทุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ไรความสามารถ หรือจิตฟน

เฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

   ๒.๖  ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาท่ีพรรค

ในการเมือง 

   ๒.๗  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญา 

เวนแตโทษ สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ี

รังเกียจของสังคม 

   ๒.๘  ไมเปนผูถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ

หรือองคการระหวางประเทศ 

   ๒.๙  ไมเปนพระภิกษุ  หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

  ๓.  คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง 

  ๓.๑  เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาฟสิกส 

  ๓.๒  ตองมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด 

 



-  ๒  - 

  ๔.  ขอบขายท่ีจะใหปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 

  ๔.๑  ทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส  

  ๔.๒  งานอ่ืนๆ ท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย 

  ๕.  การรับสมัคร 

    ๕.๑  วัน เวลา ประกาศรับสมัคร 

  ประกาศรับสมัคร ระหวางวันท่ี ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๑ถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดตอขอรับ

ใบสมัครไดท่ี ณ ธุรการ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.( ไมเวนวันหยุดราชการ ) 

       ๕.๒  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัคร  

  ผูสมัครขอและยื่นในสมัครดวยตนเองไดท่ี โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัด

นครราชสีมา ในระหวางวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑  ไมเวนวันหยุดราชการโทร ๐๘๑-

๙๗๖๗๗๖๐ 

๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัครสอบ 

 ๖.๑  รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  จํานวน  ๑  รูป (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 

 ๖.๒  สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พรอมฉบับจริง จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๓  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  สําเนาทะเบียนบาน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  ๖.๔  ใบรับรองแพทย   ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ เดือนและแสดงวาไมเปนโรคท่ีตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. 

วาดวยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 

  ๖.๖  หลักฐานอ่ืนๆ เชน ใบสาํคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถามี) จํานวน  ๑  ฉบับ  

  ท้ังนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับทุกฉบับจะคืนให

ทันทีในวันรับสมัครเม่ือตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว ผูสมัครเขารับการคัดเลือก จะตองรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตางๆ 

ในใบสมัคร พรอมท้ังยื่นหลักฐานในการสมัครดวยตนเองใหถูกตองครบถวน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก

ผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใดๆอันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัครและ

การไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หรือ

รายงานขอมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสามโกวิทยาคม จะไมพิจารณาจาง และจะเรียกรองสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได 

 ๗.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 

  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และกําหนด วัน 

เวลา สถานท่ี ในการเลือกสรร ภายในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ อําเภอวังน้ําเขียว 

จังหวัดนครราชสีมาหรือท่ีเว็ปไซดโรงเรียน 

 ๘.  หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก       

  โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน ทดสอบภาคปฏิบัติ

และการสอบสัมภาษณตามขอบขายภารกิจท่ีกําหนด (คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน) ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้ 

 

 



-  ๓  - 

 

เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนนเต็ม 

วันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป 

ภาค ก 

- ความรู ความสามารถท่ัวไป 

- ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

๗๐ 

๓๐ 

ภาค ข สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ๕๐ 
 

 ๙.  การจัดลําดับผลการสอบคัดเลือก 

  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ จะนําผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัด

เรียงลําดับคะแนนท่ีสูงกวาตามลําดับ โดยหากมีคะแนนเทากัน ใหถือวาผูมาสมัครกอนเปนผูอยูลําดับท่ีสูงกวา 

 ๑๐.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 

  โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ไดตามลําดับคะแนนท่ีสอบได

ตาม           ขอ ๗ ภายในวันท่ี ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๑  และเว็ปไซตของโรงเรียน

เจียรวนนทอุทิศ ๒หรือ เบอรโทร ๐๘๑-๙๗๖๗๗๖๐ โดยเรียงลําดับจากผูท่ีผานการคัดเลือกไดคะแนนสูงสุด 

ตามลําดับ 

 ๑๑. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

  โรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒  อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษานครราชสีมา เขต ๓ 

 ๑๒.  การจัดทําสัญญาจาง 

  ๑๒.๑ จะทําสัญญาจางผูท่ีไดรับการคัดเลือกครั้งแรก ในวันท่ี  ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกําหนด

ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันท่ี  ๑  กรกฎาคม ๒๕๖๑   ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยใชประกาศรายชื่อและการ

ข้ึนบัญชีผูผานการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ เปนหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจาง จึงเปนหนาท่ีของผูท่ี

ไดรับการคัดเลือกท่ีจะตองทราบประกาศการข้ึนบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งตอไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามลําดับ

ท่ีข้ึนบัญชีไว 

  ๑๒.๒ กรณีท่ีตรวจสอบพบวาเปนผูขาดคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร จะไมพิจารณา

จัดจางหรือยกเลิกการจาง โดยไมมีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น       

 อนึ่ง  ครูอัตราจางรายเดือนทําหนาท่ีครูผูสอน วิชาเอกฟสิกส ถือเปนการจางอัตราจางรายเดือน (เปน

งบบริจาคจากกลุมบริษัททรูโดยซีพี) จะไมมีขอผูกพันท่ีจะนําไปสูการบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปน

ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ/ขาราชการ หากผูใดจะบรรจุเปนพนักงานราชการหรือขาราชการ ตองดําเนินการ

สมัครสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

และองคกรกลางกําหนด  

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๘  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑   

 

       

 

                                                        (นายสุรชัย  แพงเพ็ง) 

          ผูอํานวยการโรงเรียนเจียรวนนทอุทิศ ๒ 



 

 

 

 

 

 

 

 


