ประกาศโรงเรียนดงตาลวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาจีน
..............................................................

ด้วยโรงเรียนดงตาลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
มัธ ยมศึก ษา เขต ๕ มีค วามประสงค์จ ะรั บ สมัค รบุค คลทั่ว ไปเพื่อ จัด จ้ า งเป็น ลูก จ้า งชั่ว คราว ทำหน้า ที่
ครูผู้ส อนวิช าเอก ภาษาจีน จำนวน ๑ อัต รา ดัง นั้น อาศัย ความตามหนัง สือ สำนั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐานด่ว นมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวัน ที่ ๑๕ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ น ฐาน ที่ ศธ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เรื่อ งมอบอำนาจปฏิบัติร าชการแทนเกี่ย วกับ ลูก จ้างชั่ ว คราว และเกณฑ์แ ละวิธีก ารบริห ารงานบุค คล/
ลูก จ้า งชั่ ว คราว สำนัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึง ประกาศรับ สมัค รสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่ วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จ ะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ ครูปฏิ บัติการสอนวิชา ภาษาจีน จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน ๙,๐๐๐ บาท
จ้างตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุ ณสมบัติเฉพาะ
๒.๑ เป็ น ผู้มีคุณสมบัติทั่ว ไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบี ยบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็ น ผู ้ไ ด้ร ับ วุฒ ิป ริญ ญาตรีท างการศึก ษา สาขาวิ ช าเอกภาษาจีน และจะต้อ ง
มีความรู้พื้น ฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุ ฒิที่ส ภามหาวิทยาลั ย
อนุมัติแล้ว และมีใ บรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็น ผู้มีใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งประราชบัญญัติส ภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือ มีห นังสือรับ รองสิทธิ ที่ค ณะกรรมการคุรุ ส ภาออกให้ หรือ
อยู่ในระหว่างยื่น ขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้ใช้ใบอนุญาตสอน
๒.๔ คุณสมบัติทั่วไป
๒.๔.๑ สัญชาติไทย
๒.๔.๒ มีอายุไม่ต่ำว่า ๒๐ ปี
๒.๔.๓ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ และสุขภาพแข็งแรง

-๒๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๓.๑ รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
๓.๒ สำเนาปริ ญ ญ าบัต ร ห นัง สือ รั บ รองคุณ วุฒ ิ ที ่ส ภามหาวิท ยาลัย อนุม ัต ิแ ล้ว
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้ อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๓ สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๔ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับ จริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๕ สำเนาใบทะเบีย นบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๖ ใบรับรองแพทย์ จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๗ หนัง สือ รับ รองการปฏิบัติห น้า ที่จ ากสถานศึก ษาที่ต นเองปฏิ บัติห น้า ที่อ ยู่ (ถ้า มี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๓.๘ สำเนาหลักฐานอื่ นๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบีย นสมรส (ถ้ามี)
จำนวน ๑ ฉบับ
๔. วัน เวลา และสถานที่ รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ ป ระสงค์จ ะสมั ค รสอบคัด เลือ ก ให้ข อรับ ใบสมัค รและยื่น ใบสมัค รได้ ณ ห้อ งธุร การ
โรงเรีย นดงตาลวิท ยา อำเภอเมือ ง จัง หวัด ลพบุรี ตั้ง แต่วัน พฤหัส บดีที่ ๕ พฤศจิก ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ถึงวันอังคารที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู ้ส มัค รจะต้ อ งรับ และยื ่น ใบสมัค รสอบด้ว ยตนเองและต้ อ งกรอกรายละเอีย ด
ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้ าหน้าที่ที่รับสมัคร
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรีย นดงตาลวิ ท ยา จะดำเนิน การสอบสอน และสอบสัม ภาษณ์ ในวัน จั น ทร์ที่ ๒๓
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา
ตำบลงิ้วราย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบสอนหรือ /และ ทดลองสอน
เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๓๐ น.
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือ กให้เตรียมแฟ้มสะสมผลงานเพื่อพิจารณาประกอบการคัดเลือก
๘. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ย นดงตาลวิ ท ยา จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก วั น ที่ ๒๔ พ ฤศ จิก าย น
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงเรีย นดงตาลวิท ยา โดยบัญ ชีร ายชื่อ ดัง กล่า วให้เ ป็น อัน ยกเลิ ก หรือ สิ้น ไป เมื่อ ได้ท ำ
สัญญาจ้างเป็นลูก จ้างชั่วคราว

-๓๙. การทำสัญญาจ้างสำหรับผู้ผ่านการคั ดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างชั่วคราวตามตำแหน่งดังกล่าว
ณ โรงเรียนดงตาลวิทยา ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
จึงประกาศให้ท ราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จ่าสิบเอก
(จตุรงค์ กุลแก้ว)
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงตาลวิทยา

