
 
ประกาศโรงเรียนพุทธจักรวิทยา 

เร่ือง รับสมัครบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นครูอตัราจ้าง ด้วยเงินรายได้สถานศกึษา  
------------------------------------  

 

ด้วยโรงเรียนพุทธจักรวิทยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง 
ครูผู้สอน  โดยรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

 
1. ต าแหน่งท่ีจะรับสมัคร  
    1.1  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา จ านวน 1 ต าแหน่ง  
 1.2 ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไปคู่ฟิสิกส์ จ านวน 1 ต าแหน่ง 
2.  ขอบข่ายภารกิจและหน้าท่ี 
    2.1  ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
3.  คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  
    3.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา วุฒิการศึกษา ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรอง            
    3.2  มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออกโดยคุรุสภา 
    3.3  มีสัญชาติไทย  
    3.4  อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
    3.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
    3.6  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน                     
ไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรคตามที่กฎหมายก าหนดไว้ในกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 (โรคเรื้อนในระยะ
ติดต่อวัณโรคในระยะติดต่อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดและโรคพิษสุราเร้ือรัง)   
    3.7  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
    3.8  ไม่ เป็นผู้ เคยไ ด้ รับโทษจ า คุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ า คุก เพราะการกระท าความผิด               
ทางอาญา เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นผู้บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม   
    3.9  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  
    3.10  เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แก่ราชการ  
    3.11  เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
 3.12  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ วิทยาศาสตร์ทั่วไปคู่ฟิสิกส์  ถ้าหากสามารถสอนรายวิชา
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี และรายวิชาวิทยาการค านวณได้  
ทางโรงเรียนจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
4.  การรับสมัคร  
    4.1  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ที่
เ ว็ บ ไซ ต์ โรง เ รียนพุ ทธ จัก รวิ ทย า และยื่ น ใบส มั ครออ นไล น์ ไปที่  preeyanuch@buddhajak.ac.th                           
ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2564   
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    4.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องสแกนยื่นพร้อมใบสมัคร 
   1)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 3  x 4 ซม. โดยถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 
(นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย) โดยติดที่มุมขวามือของใบสมัคร  
           2) คุณวุ ฒิการ ศึกษา  เช่น  ปริญญาบั ตร  ระ เบี ยนแสดงผลการเ รียนที่ แสดงว่า เป็ น                    
ผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจภายในวันปิด
รับสมัคร  
          3)  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ ซึ่งออก
โดยคุรุสภา  
          4) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา  
          5) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทะเบียนสมรส  (ในกรณีที่มี
ชื่อ- นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  
          6) ส าเนาหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43 เป็นต้น หรือได้รับ
การยกเว้น)  (ถ้ามี) 
          7) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยสถานพยาบาลทางราชการ ไม่เกิน 1 เดือน  
 4.3  เงื่อนไขการรับสมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครจริง ต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัคร อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกคร้ังน้ีเป็นโมฆะสาหรับผู้น้ัน จะเรียกร้องสิทธิ
ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
5.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  
     โรงเรียนพุทธจักรวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564   
ทางเว็บไซต์โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 
6.  หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก   
      ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  และสมรรถนะ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์               
ซึ่งโรงเรียนพุทธจักรวิทยาจะท าการสัมภาษณ์คัดเลือก  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 – 15.00 น. 
7. การประกาศผลการคัดเลือก ก าหนดประกาศในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564  
8.  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี 089 – 4533931 (ครูปรียานุช) หรือ 02 - 6371178   
     ตั้งแต่เวลา 08.30 -  16.30 น. 
             

 
ประกาศ ณ วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
 
 

 
 
 


