ประกาศโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว

--------------------------ด้วยโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๑๘ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว รายละเอียดตามประกาศ ดังนี้
1. ตาแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
ครูอัตราจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูบรรณารักษ์ วิชาเอก บรรณารักษ์
จานวน ๑ อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,140 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ ไม่ เ ป็ น ผู้ พิ ก ารมี ร่ า งกายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้ าที่พรรคใน
การเมือง
๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา เว้น
แต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจ
ของสังคม
๒.๗ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ
๒.๘ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
๓. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๓.๑ ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาบรรณารักษ์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด มีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สาเร็จการศึกษา
๓.๒ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรือ ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

-24. เอกสารหลักฐานการสมัคร
4.๑ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร
จานวน 1 ฉบับ
4.๒ สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู
จานวน ๑ ฉบับ
4.๓ สาเนาบัตรประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
4.๔ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.๕ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว
จานวน 2 รูป
4.๖ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙
จานวน ๑ ฉบับ
4.๗ รายงานผลการปฏิบัติงาน/หนังสือรับรองการทางาน (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
5. กาหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก การประกาศผลการสอบคัดเลือก
5.๑ รับสมัครในระหว่างวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖1 - วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องบริหาร
งานบุคคลการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร
ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.pheruk.ac.th
5.๒ สอบความรู้ความสามารถทั่วไปและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 7 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐
น. ณ ห้องประชุมสินสมุทร โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
5.๓ ประกาศผลสอบวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕๖1 ทางเว็บไซต์ www.pheruk.ac.th
5.๔ รายงานตัวและทาสัญญาจ้าง วันที่ 9 พฤษภาคม ๒๕๖1 เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องบริหารงาน
บุคคลการเงินและสินทรัพย์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา
6. การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง
6.๑ การจั ดทาสั ญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่ านการคัดเลื อก
มาจัดทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตาแหน่งครูบรรณารักษ์ และให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กาหนด
6.๒ ผู้ได้รับการจัดทาสัญญาจ้างเป็ นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่งครู บรรณารักษ์ ต้องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทาสัญญาจ้างตามกาหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์
6.๓ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนาไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจา/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
6.๔ การจ้างต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องมีการประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเพื่อ
พิจารณาต่อไป
7. ผลการคัด เลื อกของคณะกรรมการถื อเป็น ที่สิ้ น สุ ด ผู้ส มัค รคั ดเลือ กหรื อ บุค คลอื่น จะคัด ค้า นไม่ไ ด้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ

-3จึงขอให้บุคคลที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ขอรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัคร ตามวันและเวลาดังกล่าว
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ตาบลเพ อาเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๓๘๖๕ ๑๙๗๑ มือถือ ๐๘ ๘๑๙๔ ๐๙๖๖
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖1

(นางนัทกาญจน์ รัตนวิจิตร)
ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา

