ประกาศโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน งบ อบจ.นนทบุรี
*********************
ด้ว ยโรงเรี ย นเจริ ญ รั ฐ อุ ป ถัม ภ์ อ าเภอบางบั ว ทอง จั ง หวั ด นนทบุ รี สั งกั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกดนตรีไทย จานวน 1 อัตรา ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกตาแหน่งครูอัตราจ้างดังกล่าว
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาท-)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่ งพัก หรื อเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิช าชีพ ตามหลั กเกณฑ์ ที่กาหนด ใน
กฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิ จ องค์กรมหาชนหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
12) ไม่ เ ป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรื อ ไล่ อ อกเพราะการกระท าผิ ดวิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช

2.2 คุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย
๒.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้ แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามทีค่ ุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์
อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 5 – 11 กุมภาพันธ์ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
จานวน ๑ ฉบับ
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)
จานวน 2 ฉบับ
๔.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ทีค่ ุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
จานวน 2 ฉบับ
๔.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 2 ฉบับ
๔.5 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 2 ฉบับ
๔.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน 2 ฉบับ
๔.7 รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและ
ครบถ้วน
๕.๒ ผู้ ส มั ครต้ องแจ้ งสถานที่ ที่ ส ามารถติด ต่อ ได้ท างจดหมายลงทะเบีย นในเขตจ่ ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ณ ห้องธุรการโรงเรียนเจริญ
รัฐอุปถัมภ์ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
๗. วิธีการคัดเลือก
การสอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรี ย นเจริ ญ รั ฐ อุ ป ถั ม ภ์ จะด าเนิ น การสอบปฏิ บั ติ ก ารสอนและสอบสั ม ภาษณ์ ใ นวั น ที่ 14
กุมภาพันธ์ 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

๙. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะเลือกลาดับที่มาสมัครสอบก่อน
๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามลาดับลงมา ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการ
คัดเลือก แต่หากมีการคัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
(4) บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.1 การจั ด ท าสั ญ ญาจ้ า งครั้ ง แรก จะยึ ด ถื อ ประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการสอบคั ด เลื อ ก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กาหนด
๑๐.2 ผู้ ได้รั บ การจั ดทาสั ญญาจ้างเป็นลู กจ้า งชั่ ว คราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้ ส อน ต้อ งไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่ องที่จะนาไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๐.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรื อมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

( นางรุ่งทิพย์ บุตตะจีน )
ผู้อานวยการโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
ตามประกาศโรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ ลงวันที่ 29 มกราคม 2561
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

1

ประกาศรับสมัคร

29 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์
2561

2

รับสมัคร

5 – 11 กุมภาพันธ์ 2561

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

12 กุมภาพันธ์ 2561

4

สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์

14 กุมภาพันธ์ 2561

5

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

16 กุมภาพันธ์ 2561

6

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

หมายแหตุ

ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เลขที่........./..........
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนเจริญรัฐอุปถัมภ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
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สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตาบล.................................อาเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขประจาตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สานักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่ ……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตาบล......................................
อาเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สาเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา....................................................................................................................................
ความสามารถพิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือน........................พ.ศ................
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ลงชื่อ..............................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร
(.........................................................)
วันที่............เดือน............................พ.ศ. ..................

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า
 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร
 ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.....................................................................................
ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
(..........................................................)
วันที่............เดือน..........................พ.ศ. ..................

