ประกาศโรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้ ว ยโรงเรี ย นประกอบราษฎร์ บ ารุ ง อ าเภอบางปะกง สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบั ติหน้ าที่ครูผู้ ส อนจากเงิน นอกงบประมาณ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยอานาจตามหนังสื อส านักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด่ ว นที่ สุ ด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ ลงวั น ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่ อ งแนวทางการสรรหา และบริ ห ารอั ต ราก าลั ง พนั ก งานราชการและลู ก จ้ า งชั่ ว คราว สั ง กั ด ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และค าสั่ ง ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่ วคราว จึงประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๖) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ทกี่ าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-๒๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทาผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมหรือตามกฎหมายอื่น
๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๑๔) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
๑) เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งข้าราชการครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามทีค่ ุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนเว้นแต่สาขาขาดแคลนที่ได้รับการยกเว้นจากคุรุสภา
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ส มั ค ร เ ข้ า รั บ ก า ร คั ด เ ลื อ ก ใ ห้ ข อ รั บ ใ บ ส มั ค ร แ ล ะ ยื่ น ใ บ ส มั ค ร ไ ด้
ณ โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง อาเภอบางปะกง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติ
แล้วพร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๒ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมต้นฉบับ จานวน ๒ ฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๗ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
หมายเหตุ เอกสารที่เป็นสาเนา ให้ผู้สมัครรับรองสาเนาด้วยตนเองทุกฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

-3๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพจของโรงเรียน หรือติดต่อสอบถาม
โทร ๐๙๔-๙๔๑๖๓๙๘
๗. วิธีการคัดเลือก
โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง และสาธิตการสอน
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง และสาธิตการสอน ในวันที่ ๒๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.
เป็นต้นไป กาหนดการ ดังนี้
วัน เดือน ปี
การประเมินสมรรถนะ
คะแนนเต็ม
เวลา
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖5
สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๑๐๐ คะแนน
๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
และสาธิตการสอน
๙. เกณฑ์การตัดสินและการจัดลาดับผลการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะนาผลคะแนนจาก
การสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลาดับคะแนนที่สูงกว่าตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลาดับที่โดย
ให้ผู้ที่ได้คะแนนสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ถือว่าผู้มาสมัคร
ก่อนเป็นผู้อยู่ลาดับที่สูงกว่า
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับทีจ่ ากผู้ทไี่ ด้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับลงมา ภายในวันที่ ๒๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง และเว็บเพจ
โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง
๙.๓ แจ้งให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ ๑ มารายงานตัว ทาสัญญาจ้างในวันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นไปต้นไป ณ โรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา
ที่กาหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

-๔๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ หน้าที่ ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การ
บรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณ
หากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้ มี
อานาจในการจ้ าง อาจสั่ งเลิกจ้ าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ ผู้ รับจ้างทราบล่ ว งหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถ
เรียกร้องสิทธิใดๆได้ทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้ารับการคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะ
คัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5

(นางวิไล อิ่มสาราญ)
ผู้อานวยการโรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครูผู้สอน
ตามประกาศโรงเรียนประกอบราษฎร์บารุง ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

๑

ประกาศรับสมัคร

๑๓ – ๑๙ มิถุนายน 2565

๒

รับสมัคร

๒๐ – ๒๖ มิถุนายน 2565 ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

๓

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๒๗ มิถุนายน 2565

๔

สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง และสอบสาธิตการสอน

๒๘ มิถุนายน 2565

๕

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

๒๙ มิถุนายน 2565

๖

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

๑ กรกฎาคม ๒๕๖5

