ประกาศโรงเรียนราษฎร์อานวย
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูอัตราจ้าง
………………………………………………………………………
ด้วยโรงเรียนราษฎร์อานวย อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
อุตรดิตถ์ เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอนจานวน
๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว๔
๕๖๒ ลงวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/๒๕60
สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๖0 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
ลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕60 จึง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,๐๐๐ บาท (-ห้าพันบาทถ้วน-)
- สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จานวน 1 อัตรา
- สาวิชาเอกปฐมวัย
จานวน 1 อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็น ผู้ได้รั บวุฒิ ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด หรือ
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)สาเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุ สภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถโทรมาสอบถามได้ที่ นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ ผู้อานวยการโรงเรียน
ราษฎร์อานวย โทร. 095-6359443 (ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนามายื่น
๔.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวน ๑ ฉบับ
๔.๒ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
๔.๓ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕. การสมัคร
๕.๑ ผู้สมัคร สามารถโทรมาสอบถามและสมัครได้ที่ นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ ผู้อานวยการโรงเรียน
ราษฎร์อานวย โทร. 095-6359443 (ในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 13 พฤษภาคม ๒๕61 ณ ห้องบริหารงาน
บุคคลโรงเรียนราษฎร์อานวย ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และทางเว็บไซต์ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
๗.วิธีการคัดเลือก
- การสอบสัมภาษณ์
๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนราษฎร์อานวย จะดาเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม ๒๕61 เวลา
๐๙.3๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องบริหารงานบุคคลโรงเรียนราษฎร์อานวย ตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
โรงเรียนราษฎร์อานวย จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา
10.00 น. ณ โรงเรียนราษฎร์อานวย โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเรียงตามลาดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง
ลงมา โดยจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก แต่หากมีการสอบคัดเลือกในตาแหน่ง
เดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้
ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว
(๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง
(๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกาหนด
๑๐. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
๑๐.๑ กาหนดเวลาการดาเนินการจัดทาสัญญาจ้าง
- วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ รายงานตัวทาสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน
๑๐.๒ การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวันเวลาที่กาหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก
๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตาแหน่งครูผู้สอน ต้อ งไปรายงานตัว
เพื่อจัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่ การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้ไม่
ว่ากรณีใดๆ
ประกาศ ณ วันที่ ๑7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

( นายเศรษฐวิชญ์ วงษ์สละ )
ผู้อานวยการโรงเรียนราษฎร์อานวย

