ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
………………………………………………………………………..
ด้ ว ยโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย บุ รี รั ม ย์ สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่ วคราว ตาแหน่งครู
อัตราจ้าง ฉะนั้น อาศัยอานาจตามคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง
การมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมอบอานาจ ให้
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เกี่ยวกับการทาสัญญาจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การต่อสัญญาจ้าง การบอกเลิกจ้างสัญญาจ้าง การบังคับบัญชา มอบหมายงาน
การรั ก ษาวิ นั ย การด าเนิ น การทางวิ นั ย และการอนุ ญ าตการลาของลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ในสถานศึ ก ษาให้
ผู้อานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ตาแหน่งที่รับสมัคร และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
- สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
จานวน ๑ ตาแหน่ง
๑.๒ อัตราค่าจ้าง
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับค่าจ้างตามวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก เป็นผู้มคี ุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑. มีสญ
ั ชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี บริบรู ณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓. เป็ นผูเ้ ลือ่ มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุขตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕. ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟื่องไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ในกฎหมาย
องค์กรวิชาชีพนั้นๆ
๗. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา
๘. ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

๒
๙. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๑๐. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๑. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชนหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
๑๒. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น
๑๓. ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
๑๔. ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.ค.ศ.กาหนดเป็น
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งนี้ ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร คุณวุฒิ วิชาเอกที่นามาประกอบการ
สมัครจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชา/ทางหรือสาขาวิชา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ที่ ศธ๐๒๐๖.๖/ว๔ ลง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๐
๒.๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุ
สภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ตามหนังสือหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ๐๒๐๖/ว๕ ลงวันที่ ๒๐
มีนาคม ๒๕๖๐
๒.๒.๓ มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๒.๒.๔ ในกรณีผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามข้อ ๒.๒.๒ ให้ยื่นใบสมัครพร้อมแนบ
หลักฐานประกอบการสมัครได้ตามข้อ ๔ (๔.๗)
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ Download ใบสมัครได้จากท้ายประกาศนี้ หรือขอรับใบสมัครและยื่น
ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องกลุ่มงานบุคคลโรงเรียนวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณราช
วิทยาลัย บุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๖–๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๒.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ –
๑๖.๐๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัย
จานวน ๑ ฉบับ
หรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว พร้อมฉบับต้นฉบับ
๔.๒ ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดง
จานวน ๑ ฉบับ
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนพร้อมฉบับต้นฉบับ
๔.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับต้นฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

๓
๔.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน ๓ รูป
(ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) หรือจานวน ๕ รูป กรณีที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการ
ประกอบวิชาชีพครูตามคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๔.๘ ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน
จานวน ๑ ฉบับ
และแสดงว่าไม่เป็นโรค ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคาร้องสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
๕. เงื่อนไขการรับสมัคร
ผู้สมัครสอบเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐาน ในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้ เป็นโมฆะและหาก
ตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะไม่พิจารณาจ้างจะเรียกร้องสิทธิ์ ใดๆ มิได้
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ หรือ http://www.pccbr.ac.th และจะดาเนินการสอบ
คัดเลือก ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส่วนสถานที่ในการคัดเลือก จะแจ้งพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การคัดเลือก
๗. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก
ผู้สมัครต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ดังนี้
วัน เดือน ปี
เวลา
หลักเกณฑ์การคัดเลือก
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ภาค ก. ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๑๐.๓๐ -๑๒.๐๐ น.
ภาค ข. ความเหมาะสมกับตาแหน่ง
๒๕๖๓
๑๓.๐๐ น.เป็นต้นไป
ภาค ค. สัมภาษณ์

คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน
๕๐ คะแนน

๘. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนการสอบผ่านเกณฑ์ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ โดยจะจัดลาดับ ที่
เรียงจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนน
ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากได้คะแนนความรอบรู้ ความรู้
ความสามารถทั่วไปเท่ากันอีกให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่าถ้ายังได้
คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ลาดับที่สูงกว่าการตัดสินถือ
เป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้
๙. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการการคัดเลือกภายในวันที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ หรือ http://www. pccbr.ac.th

๔
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกตามข้อ ๘ ที่ได้ลาดับที่ ๒ เป็นต้นไป จะทาการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วัน
ประกาศผลการคัดเลือก
๑๑. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก
๑๑.๑ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัว ผู้
มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้าง และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาที่
กาหนด
๑๑.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๑.๓ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
๑๑.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า กรณี
ใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ รุ่งแสง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

๕
ปฏิทินการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตาแหน่งที่ปรึกษาด้านภาษาอังกฤษแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(แนบท้ายประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓)
ขั้นตอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
ประกาศรับสมัคร
ดาเนินการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
คัดเลือก
ดาเนินการคัดเลือก
ประกาศผลการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกทาสัญญาจ้าง

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ
๕ สิงหาคม ๒๕๖๓
๖ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานบุคคล

ผู้ดาเนินการ

หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
๐๘๑-๒๖๖๗๓๕๙ นางมะลิวรรณ จงปัตนา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
๐๘๘-๕๙๔๗๕๗๗ ว่าที่ ร.ท.ปริญญา กางรัมย์ รองผู้อานวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
๐๙๓-๔๕๖๖๖๕๗ นางรพีพร ตะเคียนราม หัวหน้างานบุคคล

