ประกาศโรงเรียนจันทร์เจริญ
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
*********************
ด้วยโรงเรียนจันทร์เจริญอาเภอ บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ทาหน้าที่ครูผู้สอน
จานวน ๒ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก
ที่ ศ.ธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗
จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
จานวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ ๑,๖๒๕๐ บาท (-หนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนดหรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcriptภาษาไทย)
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียน จันทร์เจริญ
อาเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งแต่วันที่ ๑๖ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เว้นวันหยุดราชการ
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่นในวันสมัครสอบ
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript ภาษาไทย) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน๓รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๔.๗ ใบรับรองแพทย์

๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับ และยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน
๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายใน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยติดตาม การ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกจากเพจโรงเรียนจันทร์เจริญ (@JanjaroenSchool)
๗. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียน จันทร์เจริญ จะดาเนินการสอบ ข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ใน วันที่ ๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนจันทร์เจริญ
วันที่สอบ
เวลาสอบ
วิชาที่สอบ
หมายเหตุ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕
ความรู้ทั่วไป
สาขาวิชาเอก
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐
๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐
สอบสัมภาษณ์
๘. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะจัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนรวมมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน
จะใช้วิธีการสุ่ม
(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
๙.๒ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบ
คัดเลือกในตาแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
๑. ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
๒. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
๓. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด

๙. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๙.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก
และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่ รับแจ้ง จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
๙.๒ ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๙.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๙.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๐. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวสันต์ นิติธรรมศิริกุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนจันทร์เจริญ

ปฏิทินการดาเนินการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างรายเดือน
ตามประกาศโรงเรียนจันทร์เจริญ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
................................................................................
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศรับสมัคร
๑๖ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์
๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ประกาศผลการคัดเลือก
..............................................................................

ใบสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โรงเรียนจันทร์เจริญ
---------------------------------------1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล ………………………………………………..
สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ………………………………
2. เกิดวันที่ …………. เดือน……………………….พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร …………………ปี
3. เกิดที่ตาบล ……………………… อาเภอ/เขต …………………….จังหวัด ……………………………..
4. เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………………………………………………….
ออก ณ สานักงาน …………………………. เมื่อวันที่ ……… เดือน ……………………พ.ศ………….
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………ตาบล ……………………………
อาเภอ/เขต ……………………… จังหวัด ……………….………………เบอร์โทร……………………..
6. สาเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน ………………………………………………ปี พ.ศ………………
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ………………….. วิชาเอก ………………...................……………..
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษคือ …………………………………………………………………………………..
7. ประวัติการทางาน
1. ชื่อสถานที่ทางาน ……………………………….ตาแหน่ง ………………………………………………
เป็นเวลา ……………………… ปี ………………… เดือน ………………… สาเหตุที่ออก ……………………………
2. ชื่อสถานที่ทางาน ……………………………….ตาแหน่ง ………………………………………………
เป็นเวลา ……………………… ปี ………………… เดือน ………………… สาเหตุที่ออก ……………………………
3. ชื่อสถานที่ทางาน ……………………………….ตาแหน่ง ………………………………………………
เป็นเวลา ……………………… ปี ………………… เดือน ………………… สาเหตุที่ออก ……………………………
8. หลักฐานที่แนบใบสมัคร
 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์
 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย อนุมัติแล้ว
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป
สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
 อื่น ๆ ....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความที่แจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อผู้สมัคร ……………………………………………..
(………………………………………)
วันที่ ……………………………………………..

