ประกาศโรงเรียนวัดราชบพิธ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง
(โครงการจ้างเหมาบริการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560)
ด้วยโรงเรียนวัดราชบพิธ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยอานาจ
ค าสั่ งคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๕๑๒/๒๕๕๙ เรื่อ ง การมอบอ านาจเกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ างชั่ ว คราว
สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑. ตำแหน่งและกลุ่มวิชำที่จะดำเนินกำรคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้ำงชั่วครำว จำนวน ๒ อัตรำ ดังนี้
๑. ครูภาษาอังกฤษ
จานวน ๑ อัตรา
๒. ครูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จานวน ๑ อัตรา
๒. อัตรำค่ำจ้ำงและระยะเวลำกำรจ้ำง
๒.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
๒.๒ ระยะเวลาการจ้าง วันที่ ๒6 ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ 31 มีนาคม ๒๕๖๒
๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
๓.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๓.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังต่อไปนี้
๑) มีสัญชาติไทย
๒) มีอายุไม่ต่ากว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
๔) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
๕) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
๖) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๗) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
๘) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๙) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑๐) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

๒
๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
๑๒) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
๑๓) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓.๑.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงใน
การประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๓.๒ คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง
๓.๒.๑ ตำแหน่ง ครูภำษำอังกฤษ

สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอก ดังนี้
๑) ภาษาอังกฤษ
๒) การสอนภาษาอังกฤษ
๓) วิธีสอนภาษาอังกฤษ
๔) การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
๕) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๖) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
๗) ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
๘) วรรณคดีภาษาอังกฤษ
๙) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
๑๐) ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
๑๑) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
๑๒) ภาษาอังกฤษและการแปล
๑๓) วรรณคดีอังกฤษ
๑๔) ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
๑๕) ภาษาอังกฤษธุรกิจ
๓.๒.๒ ตำแหน่ง ครูสังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
สาเร็จการการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาเอก ดังนี้
๑) สังคมศึกษา
๒) ภูมิศาสตร์
๓) ประวัติศาสตร์
๔) พุทธศาสตร์
๕) การสอนสังคมศึกษา
๖) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๗) สังคมศาสตร์
๘) การพัฒนาสังคม
๙) การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยม
๑๐) ไทยคดีศึกษา
๑๑) สังคมศาสตร์การพัฒนา
๑๒) วัฒนธรรมศึกษา

๓
๑๓) การพัฒนาชุมชน
๑๔) รัฐศาสตร์
๑๕) รัฐศาสตร์
๑๖) การสอนสังคมศึกษา
๑๗) การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๔. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครให้ ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารหลั กฐานได้ที่
งานพัสดุและสิน ทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ เลขที่ ๓ ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐ ตั้งแต่วันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2561 เวลา ๐๘.๓๐–๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลา
ราชการเท่านั้น โทร. ๐ – ๒๒๒๒ – ๖๘๒๓
๕. หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑  ๑.๕ นิว้ ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีเข้ม ถ่ายไว้ไม่
เกิน ๖ เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จานวน ๑ รูป
(๒) วุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจไม่หลังวันปิดรับสมัครคัดเลือก พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๓) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๔) ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
(๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ จานวน ๑ ฉบับ
(๖) หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ใบสาคัญการสมรส
พร้อมสาเนา จานวน ๑ ฉบับ
๖. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
๖.๑ ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง และต้องแต่งกายให้สุภาพ เรียบร้อย ตามประเพณีนิยม
๖.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ และรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร
พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน (สาเนาถูกต้องทุกฉบับ) ในกรณีมีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติของตาแหน่งที่สมัคร อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มี
สิทธิสมัครตามประกาศรั บ สมัครดังกล่ าว ให้ ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลื อกครั้งนี้เป็นโมฆะ
สาหรับผู้นั้น
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือก ดังนี้
โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒3 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และ www.rb.ac.th

๔
๘. หลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือก
ผู้สมัครต้องได้รับการคัดเลือก ด้วยวิธีการ ดังนี้
วัน / เวลำ
สมรรถนะ
วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑ ความสามารถในการปฏิบัติงานและ
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
เป็นต้นไป
คะแนนรวมทั้งสิ้น

คะแนนเต็ม
วิธีกำรประเมิน
๑๐๐
สัมภาษณ์และ
ปฏิบัติการสอนและ
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐๐

๙. วัน เวลำ และสถำนที่เข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ
โรงเรียนวัดราชบพิธ จะดาเนินการประเมินสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงานและ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ (การสัมภาษณ์และปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน) ในวันพุธ ที่ 24 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็น ต้น ไป ณ ห้ อง ๓๒๑ โรงเรียนวัดราชบพิธ รายงานตัวในเวลา 09.00 น.
ณ ห้องพัสดุและสินทรัพย์ โรงเรียนวัดราชบพิธ
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนประเมินสมรรถนะ ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๖๐
๑๑. กำรจัดลำดับที่
ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปหาน้อย
๑๒. กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรียนวัดราชบพิธ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ และ www.rb.ac.th
๑๓. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
ผูผ้ ่านการคัดเลือกจะต้องมารายงานตัว ทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานที่โรงเรียน
วัดราชบพิธ ในวันศุกร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา 08.30 น.
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายมนัส ปิ่นนิกร)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ

๕

ปฏิทินกำรดำเนินกำรคัดเลือก
ครูอัตรำจ้ำง ปฏิบตั ิหน้ำที่ครูผู้สอน
ตำมประกำศโรงเรียนวัดรำชบพิธ ลงวันที่ 12 ตุลำคม ๒๕๖๑
................................................................................
วันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ 12 – 22 ตุลาคม 2561
วันที่ ๒3 ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ 24 ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๖๑
วันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัคร (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.)
(ในวันและเวลาราชการ)
รับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติการสอนและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

..............................................................................

