ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
สังคมศึกษา และ ศิลปศึกษา หรือ ทัศนศิลป์ หรือ ศิลปกรรม
------------------------------ด้ว ย โรงเรี ยนท่าวุ้งวิทยาคาร อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทาหน้าที่ ครูผู้สอน
วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา สังคมศึกษา จานวน ๑ อัตรา ศิลปศึกษา หรือ ทัศนศิลป์ หรือ ศิลปกรรม
จ านวน ๑ อั ต รา ดั ง นั้ น อาศั ย ความตามหนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานด่ ว นมาก
ที่ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารงานบุ ค คล/ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน ๑ อัตรา
๑.๑ ครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
๑.๒ ครูปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา
จานวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
๑.๑ ครูปฏิบัติการสอนวิชาศิลปศึกษา หรือ ทัศนศิลป์ หรือ ศิลปกรรม จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ , สังคมศึกษา และ
ศิลปศึกษา หรือ ทัศนศิลป์ หรือ ศิลปกรรมและจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด
หรื อหนังสือรับ รองคุณวุฒิ ที่ส ภามหาวิท ยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จ
การศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ในระหว่างยื่นขอมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒.๔ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๔.๑ สัญชาติไทย
๒.๔.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
๒.๔.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง

๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๒ สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สาเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์
๓.๗ หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
๓.๘ สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) จานวน ๑
ฉบับ
๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องงบประมาณและ
แผนงาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๖– ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จะดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ ๒
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน หรือ / และ ทดลองสอน
สอบสัมภาษณ์

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น.

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะทาการสอบ
สอน นาพิจารณาประกอบการคัดเลือก
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกใน วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยบัญชีร ายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นไปเมื่อได้ทาสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

๙. การทาสัญญาจ้างสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามตาแหน่งที่ว่าง
ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวีระวัฒน์ ระนาท)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

