ประกาศโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผสู้ อน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
***********************
ด้วยโรงเรียนโรงเรียนวัดบวรนิเวศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มีความ
ประสงค์จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผ้สู อน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน
๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔
ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผ้สู อน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ดังนี้
๑. ตําแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตําแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จํานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม และที่พัก)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจําคําโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นทีร่ ังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
/๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง…

๒

๓. คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
๓.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กําหนด
๔. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๔.๑ ทําหน้าที่ครูผ้สู อน วิชาเอกวิทยาศาสตร์
๔.๒ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ติดต่อ
ขอรับใบสมัครได้ที่ ณ สํานักงานผู้อํานวยการ ชั้น ๒ อาคาร สมเด็จพระญาณสังวร โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bn.ac.th
๕.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ สมั ค รขอแล ะยื่ น ใน ส มั ค รด้ วยต น เองได้ ที่ โรงเรี ย น วั ด บ วรนิ เวศ เขต พ ระน ค ร
กรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ในเวลาราชการ ไม่เว้น
วันหยุดราชการ
๖. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัครสอบ
๖.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๖.๒ สําเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๓ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน ๑ ฉบับ
๖.๔ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
๖.๖ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จํานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสําเนาถูกต้อง สําหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืน
ให้ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสําเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรั บ รองตนเองว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามประกาศรั บ สมั ค รจริ ง และจะต้ อ งกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มี
ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ อันมีผลทําให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัคร
ดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะไม่พิจารณา
จ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้

/๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ ข้าสอบคัดเลือก…

๓

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร และกําหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการเลือกสรร ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร และที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bn.ac.th
๘. หลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะดําเนินการสอบคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการ โดยการพิจารณา
จากใบสมัคร คุณวุฒิ ประสบการณ์ แฟ้มสะสมผลงาน และการสอบสัมภาษณ์ตามขอบข่ายภารกิจที่กําหนด
ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ และที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.bn.ac.th
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้าง
๑๐.๑ จะทําสัญ ญาจ้างผู้ที่ได้ รับการคัดเลื อกครั้งแรก ในวัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดย
กําหนดระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยใช้ประกาศ
รายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจัดจ้าง จึง
เป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สําหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมี
หนังสือเรียกตัวตามลําดับที่ขึ้นบัญชีไว้
๑๐.๒ กรณี ที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณ สมบัติตามที่กําหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนทําหน้าที่ครูผ้สู อน วิชาเอกวิทยาศาสตร์ ถือเป็นการจ้างอัตราจ้าง
รายเดื อน จะไม่ มี ข้ อ ผูก พั น ที่ จ ะนํ าไปสู่ ก ารบรรจุ หรือ ปรับ เปลี่ ย นสถานภาพเป็ น ลู ก จ้ างประจํ า/พนั กงาน
ราชการ/ข้าราชการ หากผู้ใดจะบรรจุเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องดําเนินการสมัครสอบแข่งขัน
หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและองค์กร
กลางกําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางเพลินใจ พฤกษชาติรตั น์)
ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ
สํานักงานผู้อํานวยการ
โทร. ๐-๒๒๘๑-๖๔๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๘๐-๐๕๖๔
กลุ่มบริหารบุคคล
โทร. ๐-๒๒๘๒-๐๐๒๕ ต่อ ๑๐๕ www.bn.ac.th

