ประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
*********************
ด้ วยโรงเรีย นเลยอนุ กู ล วิ ท ยา อ าเภอเมื อ งเลย จั ง หวัด เลย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต19 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ จัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูอัตราจ้าง
วิชาเอกคณิตศาสตร์ และพนักงานอัดสาเนา ฉะนั้น อาศัยอานาจตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว629 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 และคาสั่งสานั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 512/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2559 เรื่องมอบอานาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน
- วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) เดือนละ 10,200 บาท
- วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) เดือนละ 11,000 บาท
1.2 พนักงานอัดสาเนา จานวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้
ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
1) มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู
7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีสาหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน
หรือหน่วยงานอืน่ ของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ
12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระทาผิดวินัย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
13) ไม่เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐ
14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช
พนักงานอัดสาเนา
คุณสมบัติทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 25 – 35 ปี
3. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ
4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.1 เป็ น ผู้ ได้ รั บ วุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่า ปริ ญ ญาตรีท างการศึ ก ษา หรื อ ทางอื่ น ที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็ น
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้ช่วย ตามกลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
พนักงานอัดสาเนา
คุณสมบัติเฉพาะ
2.2.3 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี เรียบร้อย อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ
(2) สามารถทางานได้ตามระยะเวลาในการจ้าง
(3) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
(4) มีความสามารถในการขับรถยนต์ได้
(5) ไม่เคยต้องโทษหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาและยาเสพติดให้โทษทุกชนิด
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมั ครได้ ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิท ยา
อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนามายื่นในวันสมัคร
4.1 สาเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว
พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม
ที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.5 สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
จานวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.8 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
จานวน 1 ฉบับ
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องธุรการ
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อาเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
6. วิธีการคัดเลือก
ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
- สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พนักงานอัดสาเนา
- สอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา จะดาเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
ครูอัตราจ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์
วัน/เวลา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.
เวลา 13.00 – 16.00 น.
พนักงานอัดสาเนา
วัน/เวลา
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
เวลา 09.00 เป็นต้นไป

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

- พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
- ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก
- สอบสัมภาษณ์

30 คะแนน

วิชาที่สอบ

คะแนนเต็ม

70 คะแนน
50 คะแนน

- ด้านความเหมาะสมกับตาแหน่ง
100 คะแนน
(บุคลิกภาพ วิสัยทัศน์ต่อวิชาชีพ และประสบการณ์ในการ
ทางาน

9. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกเรียงตามลาดับจากผู้ไ ด้คะแนนรวมสูง สุดตามลาดับลงมา
ภายในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 โดยไม่มีการขึ้นบัญชี จะพิจารณาคนที่ได้ที่ 1 เพียงตาแหน่งเดียว
10. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
10.1 การจัดทาสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอก
คณิตศาสตร์และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งพนักงานอัดสาเนา ให้มารายงานตัว ในวันที่ 22 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00 – 16.00 น.
10.2 ผู้ได้รับการจัดทาสัญ ญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทา
สัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่ อ และการขึ้นบัญชีผู้
ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย
10.3 การจ้า งลูก จ้างชั่ วคราว ไม่ มีข้ อผู กพั น ต่ อเนื่ องที่ จะน าไปสู่ การบรรจุห รือ ปรั บเปลี่ย น
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
10.4 ผู้ได้รั บ การจ้างปฏิ บั ติห น้ าที่ ในกรณี ระหว่ างปี ง บประมาณหากปรากฏว่าเป็ น ผู้ข าด
คุณสมบัติตามที่กาหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอานาจในการจ้าง
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
11. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายวิชัย ปุรัน )
ผู้อานวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

กาหนดการดาเนินการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกคณิตศาสตร์
และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่ง พนักงานอัดสาเนา
ตามประกาศโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
................................................................................
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

1

ประกาศรับสมัคร

1 – 5 ตุลาคม 2561

2

รับสมัคร

8 – 12 ตุลาคม 2561

3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

16 ตุลาคม 2561

4

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ (ครูอัตรา
จ้างวิชาเอกคณิตศาสตร์)

19 ตุลาคม 2561

ในเวลาราชการ 09.00 – 16.00 น.

5

สอบสัมภาษณ์ (พนักงานอัดสาเนา)

19 ตุลาคม 2561

ในเวลาราชการ 09.00 – 12.00 น.

6

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

22 ตุลาคม 2561

7

รายงานตัวทาสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

22 ตุลาคม 2561

ในเวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.

เวลา 13.00 – 16.00 น.

