๑

ประกาศโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
………………………………………………………..
ด้วย โรงเรี ยนบางปะอิน “ราชานุ เคราะห์ ๑” ส านัก งานเขตพื้นที่ การศึกษามัธ ยมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์บุคคล เพื่อดาเนินการจ้างเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ศิลปะ จานวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัย
ระเบียบว่าด้วยการจ่ ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๕๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การ
มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อดาเนินการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนเรียนรู้ศิลปะ
จานวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ชื่อตำแหน่งลูกจ้ำงชั่วครำว ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ จานวน ๑ อัตรา
๑.๒ ขอบข่ำยหน้ำ ที่ที่ต้อ งปฏิ บัติ ปฎิ บัติง านการสอนวิชาศิลปะ และปฏิ บัติง านอื่น ตามที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย
๑.๓ ระยะเวลำกำรจ้ำง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
๒.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร และนักบวชในศาสนาใดๆ
หมำยเหตุ ผู้ผ่านการเลือกสรร ในวันทาสัญญาจ้างต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงาน
หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓. คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๑ เป็ นผู้ มี คุณ สมบั ติทั่ ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ ง พระราชาบั ญ ญั ติร ะเบี ย บข้ า ราชการาครูแ ละ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓

๒
๓.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรสภาออกให้หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓.๓ เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ในวิชาศิลปกรรม วิชาทัศนศิลป์ วิชาจิต
กรรม และต้องมีพื้นฐานทางวิชาชีพครู
๓.๔ เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญ ญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
สาหรับผู้ที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนดหรือมี
หนัง สือรั บรองคุ ณวุ ฒิที่ส ภามหาวิทยาลั ยอนุ มัติ แล้ว และมี ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สาเร็ จ
การศึกษา ภายในวันที่เปิดรับสมัครว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งในวิชาเอกข้างต้น
๓.๕ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๔. อัตรำค่ำจ้ำง
ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ เงินเดือนเดือนละ ๑๒,๐๐๐ บาท
๕. เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในกำรสมัครคัดเลือก
๕.๑ หนังสือรับรองคุณวุฒิ หรือสาเนาวุฒิการศึกษา และสาเนาใบปริญญาบัตรหรือระเบียนแสดงผล
การเรียนฉบับภาษาไทยตัวจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๕.๒ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่น ดา สวมใส่เสื้อสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ขนาด ๑ นิ้ว
โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน นับถึง วันปิดรับสมัคร จานวน ๑ รูป
๕.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือมีหนัง สืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พร้อม
สาเนา ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๒๕)
ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน โดยโรงพยาบาลรัฐเท่านั้น (ฉบับจริง)
๕.๗ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ใบสาคัญการสมรส หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับ ผู้สมัคร
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
๖. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน ตาแหน่ง ครูช่วยสอนวิชาศิลปะ
ในโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ขอรับและยื่นใบสมัคร ณ สานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร ๑ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๗. กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ คั ด เลื อ ก ประกำศผลกำรคั ด เลื อ กและรำยงำนตั ว กำรขึ้ น บั ญ ชี และ
กำรยกเลิกบัญชีกำรคัดเลือก
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ดาเนินการคัดเลือกโดยการสอบคัดเลือกและ
สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. และประกาศผลการคัดเลือก
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และรายงานตัวเพื่อทาสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๓
ณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” โดยจะประกาศเรียงลาดับ ที่จากผู้ไ ด้คะแนนสูง สุดตามลาดับ
และจะยกเลิกบัญชี เมื่อทางโรงเรียนได้ทาสัญญาจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๘. หลักสูตร และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตาแหน่งและการสัมภาษณ์ ดังนี้
วิชำที่สอบ
ภาค ก วิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
ภาค ข การสัมภาษณ์
รวม

คะแนนเต็ม
๖๐
๔๐
๑๐๐

หมำยเหตุ

๙. กำรจัดทำสัญญำจ้ำง
๙.๑ ดาเนินการจ้างครูช่วยสอนวิชาศิลปะ ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
โดยจะคัดเลือกผู้ผ่านการคัดเลือกลาดับที่ ๑ แต่ถ้าปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติจะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกได้
ในลาดับที่ต่อไปแทน
๙.๒ ผู้ ผ่า นการคั ด เลือ กได้ ตามข้ อ ๗ ทางโรงเรี ย นจะเรี ย กมาท าสัญ ญาจ้ างและเริ่ ม ปฏิบั ติ ง าน
ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ การทาสัญญาค้าประกัน โดยผู้รับจ้างต้องมีผู้ค้าประกัน จานวน ๑ คน (ต้อง
เป็นข้าราชการซึ่งผ่านการทดลองปฏิบัติราชการแล้วหรือข้าราชการระดับ ๖ ขึ้นไป)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อานวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

๔
กำหนดกำรคัดเลือก และสอบสัมภำษณ์บุคคล
เพื่อดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบตั ิงำน ตำแหน่ง ครูช่วยสอนวิชำศิลปะ
โรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑” สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ
……………………………………………………………….
ประกาศรับสมัคร
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
สอบคัดเลือก และสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
การจัดจ้าง/ทาสัญญาจ้าง
หมำยเหตุ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

๗ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๑๒– ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

