
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง 

********************* 
ดวยโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต ๖  มีความประสงคจะรับสมัครบุคลากรเพื่อจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง              
ทําหนาที่ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร จํานวน 1 ตําแหนง ครูผูสอนวิชาศิลปะและหรือครูผูสอนวิชาเกษตร                       
จํานวน 1 ตําแหนง  และครูผูสอนวิชาภาษาจีน  จํานวน 1 ตําแหนง รวมทั้งสิ้นจํานวน 3 อัตรา  

อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖ และหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  
๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และเกณฑและวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง รายละเอียดดังนี ้
 ๑.  ตําแหนงที่จะดําเนินการรับสมัคร จํานวน  3 อัตรา 

อัตราคาจางเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร    จํานวน 1 อัตรา 

    - สาขาวิชาภาษาจีน    จํานวน 1 อัตรา 
    - สาขาวิชาศิลปะหรือสาขาวิชาเกษตร  จํานวน 1 อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับการคัดเลือก  
  2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวา 18-45 ป 
(3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น  
(5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนด 

ในกฎ ก.ค.ศ. 
(6) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตาม 

พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอ่ืน หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎหมายองคกรวิชาชีพนั้น ๆ  

(7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 

(8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคกุโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
/(11)ไมเปนผูเคย.. 
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(11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน  

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรระหวางประเทศ 
(12) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดตาม 

พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
(13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน 

ในหนวยงานของรัฐ 
   (๑๔) เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย และไมมีหนี้สินรุงรัง 

(๑๕) สุขภาพแข็งแรงไมมีโรคประจําตัวที่เปนปฏิปกษตอการสอนนักเรียน 
(๑๖) ไมเสพสิ่งเสพติดและดื่มของมึนเมาและไมเปนโรคติดตอรายแรง 

 2.2 คุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  
๒.๒.๑ ครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร 

   1. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
กําหนดสําหรับผูสมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จ
การศกึษาภายในวนัที่ปดรับสมัครวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาคณติศาสตร 
 2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0206.6/ว 5 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 
 3. ไมเปนพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 
 4. หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว  

 5. มีผลงานการฝกซอมความสามารถพิเศษของนักเรียนเพ่ือเขารวมการแขงขัน 
ภายนอกโรงเรียนในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นไป (หากมีหลักฐานจะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ)  
 6. มีประสบการณในการสอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 (หากมีหลักฐานจะ
ไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 
 ๗. มีเทคนิคหรือสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพประกอบการสอน (หากมีหลักฐาน                
จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ) 

 ๘. มีประสบการณการสอนจริงในระดับชั้นมัธยมศกึษา (ไมนับรวมวิชาการฝก 

ประสบการณสอน) มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร  
๒.๒.๒ ครูผูสอนวิชาภาษาจีน 

   1. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
กําหนดสําหรับผูสมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จ
การศกึษาภายในวันที่ปดรับสมัครวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาภาษาจีน 

/2.เปนผูมีใบอนุญาต.. 
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 2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0206.6/ว 5 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 
 3. ไมเปนพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามภิกษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 
 4. หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว  

5. เคยศกึษา ณ ประเทศจีน เปนเวลาอยางนอย 1 ป 
6. สามารถสื่อสารภาษาจีนไดอยางคลองแคลว 
7. มีผลการสอบวัดระดับความรูภาษาจีน (HSK) ระดับ 4 หรือสูงกวา 

 8. มีประสบการณการสอนจริงในระดับชั้นมัธยมศกึษา (ไมนับรวมวิชาการฝก 

ประสบการณสอน) มาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่สมัคร  
 ๒.๒.๓ ครูผูสอนวิชาศิลปะและเกษตร 

   1. เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. 
กําหนดสําหรับผูสมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นจะตองมีความรูพ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กําหนด
หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จ
การศกึษาภายในวันที่ปดรับสมัครวาเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการครู สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสาขาวิชาศิลปะและหรือสาขาวิชาเกษตร 
 2. เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพ
ครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อปฏิบัติหนาที่สอน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ดวนที่สุด ที่ ศธ0206.6/ว 5 ลงวันที่ 
20 มีนาคม 2560 
 3. ไมเปนพระภิกษุ สามเณร ตามคําสั่งมหาเถรสมาคม เรื่องหามภกิษุ สามเณรเรียน
วิชาชีพ หรือสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกอยางคฤหัสถ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538 
 4. หากเปนชายตองผานการเกณฑทหารแลว 

5. มคีวามรูความสามารถทางดานศิลปะและดานเทคโนโลยกีารเกษตรหรือวิชาที่ 
เก่ียวกับการเกษตรสมัยใหม ซึ่งตองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดท้ัง 2 สาขาวิชา 
 ๓.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบเพื่อสรรหา 
  ผูประสงคจะสมัครสอบใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได  ณ โรงเรียนพุทธิรังสี พิบูล                    
อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแตวันท่ี ๘ มิถุนายน – 1๔ มิถุนายน ๒๕63 เวลา 08.๓๐ – ๑๖.3๐ น. 
(ไมเวนวันหยุดราชการ) 

๔.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครจะตองนํามายื่นในวันสมัคร 
 ๔.๑ ใบสมัครตามแบบของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอรับไดที่หองกลุม

บริหารงานบุคคล อาคาร ๓ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จังหวัดฉะเชิงเทรา 
๔.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิทีส่ภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล 

การศกึษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พรอมฉบับจริง     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๓ สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พรอมฉบับจริง     จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔ สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง       จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมฉบับจริง     จํานวน  ๑  ฉบับ 

/4.6 รูปถาย..  
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๔.๖ รูปถาย ขนาด  ๑  นิ้ว  (ถายไมเกิน ๖ เดือน)    จํานวน  ๑  รูป  
4.7 เอกสาร/หลักฐาน อื่น ๆ (ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามี)) 

 ๕. การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูที่มี

คุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง 
 ๕.2 ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครสอบดวยตนเองตองกรอกรายละเอียดในใบสมัคร                  

ใหถูกตองและครบถวน 
 ๕.3 ผูสมัครตองแจงสถานที่ ท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการ

ไปรษณียไวในใบสมัครและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดแนนอน 
  ๕.4  ผูสมคัรตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาที่รับสมัคร 
  ๕.5  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตาม

คุณวุฒิของตําแหนงที่สมัครอันมีผลทําใหผูสมัครไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  

๖.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาคัดเลือกภายในวันท่ี 1๕ มิถุนายนพ.ศ. ๒๕63                    

ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  อําเภอบานโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา และเว็บไซดโรงเรียน http://www.phutti.ac.th  

๗.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจะดําเนินการคัดเลือกโดยสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการสอน และสอบ
สัมภาษณ ในวันที่ 1๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕63 เวลา ๐๙.๐๐ น.เปนตนไป สถานที่สอบคัดเลือก                          
ณ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 

วัน เวลา รายการ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
    เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. 

สอบขอเขียน 
   - ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 

๕๐  

    เวลา ๑๑.๐๐ น. เปนตนไป สอบปฏิบัติการสอน ๓๐  
    เวลา ๑๓.๐๐ น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ ๒๐  

 หมายเหตุ ๑. การสอบปฏิบัติการสอน ผูสมัครตองเตรียมแผนการสอน เนื้อหาที่จะสอน และสื่อการสอน 
    ๒. การสอบสัมภาษณ ผูสมัครตองเตรียมเอกสาร/หลักฐาน/ผลงาน มาประกอบการพิจารณาดวย 

๘.  เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
 ๘.๑ ผูผานการคัดเลือกจะตองไดคะแนนในแตละดาน ไมนอยกวารอยละ ๕๐ และคะแนนรวมกัน

ไมนอยกวารอยละ ๖๐ ในกรณีที่คะแนนเทากันจะจัดละดับผูที่ไดคะแนนผลการสอบขอเขียนมากกวาอยูในลําดับที่
ดีกวา หากคะแนนเทากันอีกจะดูผลคะแนนการสอบปฏิบัติการสอน  

 ๘.๒ ประกาศรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก ภายในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยเรียงลําดับ
คะแนน โดยข้ึนบัญชีไว ๖ เดือน นับตั้งแตวันประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 ๙.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 
 ๙.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 
   -  วันที่รายงานตัวทําสัญญาจาง และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕63 โดยม ี

/ระยะเวลาจาง.. 
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ระยะเวลาจาง ๑๐ เดือน นับถึงวันที่  ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕64  
 ๙.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหาเปน
หนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนง ครูอัตราจาง ครั้งแรกและใหมารายงานตัว 
ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผูผานการสรรหา 
 ๙.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราวตําแหนงครูอัตราจาง ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทํา
สัญญาจางตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และโรงเรียนจะเรียกผูที่อยูในลําดับถัดไปข้ึนมาแทน 
 ๙.๔ การจางลูกจางชั่วคราวตําแหนง ครูอัตราจาง ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
 ๙.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปการศึกษาปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
ตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง อาจสั่งเลิกจาง  โดยไม
ตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใดๆทั้งสิ้น  

๑๐. เอกสาร/หลักฐานประกอบการทําสัญญา 
  ๑. ทะเบียนบานของผูสมัคร พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๒. บัตรประจําตัวประชาชน พรอมสําเนา   จํานวน  ๑  ฉบับ 

๓. ใบแสดงคุณวุฒิ พรอมสําเนา    จํานวน  ๑  รูป   
๔. ผูค้ําประกันตองเปนขาราชการ ระดับไมตํ่ากวา ระดับ ๕ หรือ ค.ศ. ๒ มีความประพฤติดี             

มีฐานะมั่นคง และผูค้ําประกันตองรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดข้ึนจากการกระทําของผูสมัคร  
  ๕. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน   จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๗. หนังสือแสดงความยินยอมของคูสมรสของผูค้ําประกัน จํานวน  ๑  ฉบับ 
  ๘. ใบรับรองแพทย (ฉบับจริง) 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด ผูสมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดคานไมได          
ไมวากรณีใด ๆ  
 
  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕63 

  
 
 

         (นางอมรวดี  สินเจริญ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
 

 
 

 


