ประกาศโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๕ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 อัตรา
ได้แก่ ตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ จานวน 1 อัตรา และตาแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกเคมี จานวน 1
อัตรา ดังนั้ น อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ๐๔๐๐๙/
๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/
๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จานวน 2 อัตรา
๑.๑ ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
1.2 ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติการสอนวิชาเคมี จานวน ๑ อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,000 บาท
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษและสาขาวิชาเอก
เคมี และจะต้ อ งมี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางวิ ช าชี พ ครู ต ามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด หรื อ หนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษาที่เป็นภาษาไทย
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้ หรืออยู่ใน
ระหว่างยื่นขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
2.4 คุณสมบัติทั่วไป
2.4.1 สัญชาติไทย
2.4.2 มีอายุไม่ต่ากว่า ๒๐ ปี
2.4.3 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ สุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็นข้อห้าม
ตามกฎกระทรวง
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๓. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
3.1 รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
3.2 สาเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ฉบับภาษาไทย ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
3.3 สาเนาใบประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
3.4 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
3.5 สาเนาใบทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จานวน ๑ ฉบับ
3.6 ใบรับรองแพทย์
3.7 หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่จากสถานศึกษาที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่อยู่ (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
3.8 สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
จานวน ๑ ฉบับ
๔. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องงบประมาณ
และแผนงาน โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร อาเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 6
ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
๕. การยื่นใบสมัคร
๕.๑ ผู้สมัครจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบ
สมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน
๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัครทุกฉบับ
และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานที่เป็นเท็จ จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณ สมบัติตั้งแต่ต้นและ
จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้
๖. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะดาเนินการสอบข้อเขียน สอบสอน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียน ท่าวุ้งวิทยาคาร
๗. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียน และ สอบสอน
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น.
สอบสัมภาษณ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑2.0๐ น.
หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการคัดเลือกให้เตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี) เพื่อยื่นพิจารณาสอบ
ประกอบการคัดเลือก
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๘. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
โรงเรี ยนท่าวุ้งวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ ผ่ านการคัดเลือกภายใน ในวัน ที่ 11 ธั น วาคม
พ.ศ. ๒๕๖3 เวลา 09.๐๐ น. ณ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือ
สิ้นไปเมื่อได้ทาสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครบตามประกาศแล้ว
๙. การทาสัญญาจ้างสาหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะต้ อ งท าสั ญ ญาจ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราวตามต าแหน่ ง ณ โรงเรี ย น
ท่า วุ้ ง วิท ยาคาร ในวั น ที่ 14 ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๖3 และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ตั้ง แต่ วัน ที่ 16 ธั นวาคม
พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นายนรงค์ โสภา)
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร

