ประกาศโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
-------------------------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่
ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลตาแหน่งครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย
ความตามหนัง สือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๖๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
๒๕๕๙ เรื่ อ ง แนวทางการสรรหาและบริห ารอั ตราก าลัง พนั ก งานราชการและลู ก จ้ างชั่ ว คราว สัง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อง
มอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง เป็นครูอัตราจ้าง ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันห้าบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพครู
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิด
ที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัติ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-๒๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๓. การรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่อาคาร ๑
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
๓.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
๑) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่อาคาร ๑
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างวันที่ ๑๘–๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ
๒) ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
๓) ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเรียงตามลาดับใบสมัครที่ยื่น และกาหนดวัน เวลา สถานที่ใน
การเลือกสรร วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
๖. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จะดาเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน ทดสอบ
ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กาหนด (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ในวันที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” โดยได้กาหนดการคัดเลือก
ดังนี้
วัน/เวลา
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค
ภาค
-

ก ข้อเขียน
ความรู้ ความสามารถทั่วไป
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก
ข ปฏิบัติ
สาธิตปฏิบัติการสอน ตามแผนการสอน

คะแนนเต็ม (คะแนน)
๕๐

๓๐

-๓วัน/เวลา
๒๖ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ
ภาค ค สัมภาษณ์
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้
- ประวัติการทางาน ประสบการณ์
- บุคลิกภาพ และการวางตน
- ความรู้ ความสามารถ ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ
- เจตคติต่อความเป็นครู
- แฟ้มสะสมผลงาน

คะแนนเต็ม (คะแนน)
๒๐

๗. การจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และรวมทุกภาคไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จะนาผลคะแนนจากการสอบคัดเลือกมาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูง
กว่าตามลาดับ โดยกากคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามลาดับคะแนนที่สอบได้
ตามข้อ ๗ ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคาร ๑ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
หรือทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๘๕๓ ๑๔๐๐ โดยเรียงลาดับจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุด ตามลาดับ
๙. การจัดทาสัญญาจ้าง
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้างในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๑ ณ อาคาร ๑ โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” โดยกาหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เมื่อครบกาหนดสัญญาจ้าง จะดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๙.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใด ๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบุญส่ง นามพล)
รองผู้อานวยการโรงเรียน รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”

ใบสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
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มารดาชื่อ...........................................ชื่อสกุล.......................................อาชีพ………………………………….…………………….
คู่สมรสชื่อ..........................................ชื่อสกุล ......................................อาชีพ................................จานวนบุตร........คน
๔. การศึกษา ระดับปริญญาตรี วิชาเอก............................................................วิชาโท………………………………….……………
วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ปริญญาตรี สาขาวิชา .........................................วิชาเอก……………...............……………
วิชาโท ..................................................สาเร็จเมื่อปี ...............................................ผลการเรียนเฉลี่ย……………...………
๕. ประสบการณ์ในการทางาน...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
๖. ความสามารถพิเศษ ……................................................................................................................................................
๗. ประวัติการเจ็บป่วย โรคประจาตัว ................................................................................................................................
๘. หลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร
( ) สาเนาบัตรประชาชน
( ) สาเนาทะเบียนบ้าน
( ) รูปถ่าย
( ) สาเนาคุณวุฒิการศึกษา
( ) ใบรับรองแพทย์
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
( ) อื่น ๆ…………................................................................................................................................…………….
๙. ข้าพเจ้าขอให้คารับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๐. ข้าพเจ้าขอสมัครเพื่อสอบคัดเลือก สอบแข่งขัน หรือคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน”
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และถูกต้องทุกประการ
(ลายมือชื่อ)………………...................……………. ผู้สมัคร
( .................................................... )
วันที่.........เดือน........................... พ.ศ. .................
(ลายมือชื่อ)………………...................……………. ผู้รับสมัคร
( ................................................... )
วันที่.........เดือน……………...……….พ.ศ. ...................

