
 
 

 

ประกาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์

 

ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี มีความประสงค์จะ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และ
คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖ เรื่อง  
มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานบุคคล : 
ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพ่ือคดัเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือกและอัตราค่าจ้าง 
1.1  ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์    จำนวน  ๑  อัตรา   
              อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,050 บาท  

 
๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก   
 ๒.๑  เพศหญิงหรือชาย อายุ ๒3 – 35  ปีบริบูรณ์ 
 ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๒.๓  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู                
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๔  เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตามคำวินิจฉัยของแพทย์  หรือต้องไม่เป็นโรคประจำตัว         
ที่ต้องพบแพทย์สม่ำเสมอ 
 ๒.๕  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
 ๒.๖  ไม่เป็นผู้พิการหรือมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ           
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๒.๗  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง 
 ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา         
เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจน
เป็นที่รังเกยีจของสังคม 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๒.๑๐  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร  นักพรต  นักบวช 
 ๒.๑๑  เป็นผู้มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถใช้ Internet ในการส่งเสริมการเรียนได ้
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๓.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
  1) ศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  2) ครุศาสตรบัณฑิต 
  3) การศึกษาศาสตรบัณฑิต 
  4) สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง + ป. บัณฑิตวิชาชีพคร ู
 
๔.  ขอบข่ายการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑  ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๔.๒  ทำหน้าที่ครูที่ปรึกษา และงานอ่ืนๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
๕.  การรับสมัคร 

ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ 16 - 22 กันยายน พ.ศ. 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) โดยเป็นการ
สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เวลา 8.30 – 15.00 น. 
 
๖.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครสอบ 
 ๖.๑  รูปถ่าย  ขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน  3  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๖.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ 

6.3  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ  
๖.4  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน ๑ ฉบับ 
6.5  สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ 
6.6  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน ๑ ฉบับ (ถ้ามี) 

 ๖.7  ใบรับรองแพทย์ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรค
ประจำตัวและไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๖.8  หลักฐานอื่นๆ  เช่น  ใบสำคัญการสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)  อย่างละ  ๑  ฉบับ   
ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และนำเอกสารฉบับจริงมายื่นใน 

วันสอบ ทางโรงเรียนจะคืนให้ทันทีในวันสอบเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศ
รับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบ
ภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดหรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ ทางโรงเรียน 
ราชโบริกานุเคราะห์ จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได้ 
 
๗.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ภายในวันศุกร์ที่  
23 กันยายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 
 

//8. หลักเกณฑ.์.. 
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๘.  หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติ สอบสอน และสอบ
สัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 
โดยกำหนดสัดส่วนในการคัดเลือก ดังนี้ 

 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม สถานที ่

จันทร์ที่ 26 กันยายน 
2565 

๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป 

ภาค  ก 
       สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาค  ข 
       สอบสัมภาษณ์และสอบสอน 

 
60 

 
40 

ห้อง 225 

หมายเหตุ: การสอบสอนขอให้ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกเตรียมแผนการสอนวิชาคณิตศาสตร์จำนวน  
1 ชั่วโมง โดยไม่กำหนดระดับชั้นและเนื้อหาที่สอน 
 

9.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามลำดับคะแนนที่สอบได้

ภายในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียน www.ratb.ac.th 

 
10.  การรายงานตัวและการจัดทำสัญญาจ้าง 

 ๑0.๑  ผู้สอบคัดเลือกได้ให้มารายงานตัวในวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ  
กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  โดยใช้งบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัว และกำหนดทำ
สัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างเม่ือได้รับจัดสรรครูย้ายสถานศึกษา ครูบรรจุใหม่ หรืออัตรากำลังเกินเกณฑ์ที่
กำหนด หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ทางโรงเรียน 
ขอเรียกผู้สอบได้ในลำดับถัดไป 
 ๑0.๒  กรณีที่ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  
จะไม่พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้างโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น 
 
 
 

 ประกาศ  ณ  วันที่  15 กันยายน  พ.ศ.  2565 

 

 

                                                    (นายสุรินทร์  สำลี) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห ์

http://www.ratb.ac.th/

