ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม
เรื่อง รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอตั ราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตําแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
…………………………………………..
ด้วยโรงเรียนหินกองวิทยาคม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 ประสงค์ จ ะรั บ สมั ค รบุ ค คลทั่ ว ไปเพื่ อ จั ด จ้ า งเป็ น ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ตํ า แหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง สาขาวิ ช าเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบ
อํานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ดังนี้
1. ตําแหน่งที่จะดําเนินการสรรหาและคัดเลือก
1.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 12,000
บาท )
1.2 ตําแหน่งผูช้ ่วยงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท)
2. คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิส์ มัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 ตําแหน่ง ครูอตั ราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.1.1 เป็นผู้มคี ุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.1.3 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น
2.1.4 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
2.2 ตําแหน่ง ผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
2.2.1 เป็นผู้จบ ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา
2.2.2 มีความรูค้ วามสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. วัน เวลา และสถานที่รบั สมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา ตั้งแต่วันที่
16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามที่งานธุรการ (036-336139)
4. เอกสารและหลักฐานทีผ่ ู้สมัครสอบจะต้องนํามายื่นในวันสมัคร
4.1 สําเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.3 สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ
4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
(ตําแหน่งครูอัตราจ้าง)
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
4.7 แฟ้มสะสมผลงาน (Portforio)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารสํานักงาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม
7. วัน เวลา และสถานทีค่ ดั เลือก
โรงเรียนหินกองวิทยาคม จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2560 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม
8. ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการคัดเลือก
จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น.
ณ อาคาร1 โรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือทาง http://www.hinkongwith.ac.th

9. การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้ า่ นการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
9.1 จะดําเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รบั
การจัดทําสัญญาจ้าง ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม
9.2 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทําสัญญาจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามกําหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายสมชาย พงษ์ภมร)
ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม

ปฏิทินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตําแหน่งครูอตั ราจ้าง สาขาเอกภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน
โรงเรียนหินกองวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

วัน เดือน ปี

หมายแหตุ

16 – 20 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 – 15.00 น.

1.

ประกาศรับสมัคร

2.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและ
คัดเลือก

24 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 น.

3.

สรรหา คัดเลือกและสอบสัมภาษณ์

25 ตุลาคม 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น.

4.

ประกาศผลการคัดเลือก

25 ตุลาคม 2560

เวลา 13.00 น.

5.

จัดทําสัญญาจ้างที่โรงเรียน

30 ตุลาคม 2560

เวลา 08.30 น.

