
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนหินกองวิทยาคม 

เรื่อง  รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนลูกจางช่ัวคราว  

ตําแหนงครูอัตราจาง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

………………………………………….. 

ดวยโรงเรียนหินกองวิทยาคม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุร ี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 4 ประสงคจะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง สาขาวิชาเอก

ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดวนมาก 

ท่ี ศธ 04009/ 3876 ลงวันท่ี 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 

29/2546 สั่ง ณ วันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจางชั่วคราว และ

เกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจางชั่วคราว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 จึง

ประกาศรบัสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนลูกจางชั่วคราว ดังนี้ 

 

1. ตําแหนงท่ีจะดําเนินการสรรหาและคัดเลือก 

   ตําแหนง ครูอัตราจาง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  1 อัตรา  (คาจางเดือนละ 12,000 

บาท ) 

 

 2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัครคัดเลือก  เปนผูมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

        2.1 เปนผูมีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

       2.2 เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกใหหรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให 

        2.3 เปนผูไดรับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกลาวขางตน 

       2.4  ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

 3.  วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 

  ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครไดท่ีโรงเรียนหินกองวิทยา  ตั้งแตวันท่ี 

25 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดตอสอบถามท่ีงานธุรการ (036-389447) 

 

 

 



 4.  เอกสารและหลักฐานท่ีผูสมัครสอบจะตองนํามาย่ืนในวันสมัคร 

       4.1 สําเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบ

รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร  พรอมฉบบัจริง  จํานวน 1 ฉบับ 

      4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ          

     4.3  สําเนาทะเบียนบาน พรอมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ 

                   4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพรอมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ  

                   4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถามี) จํานวน  1  ฉบับ  

                  4.6  รูปถาย ขนาด  1  นิ้ว  จาํนวน  2  รูป (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

  4.7  แฟมสะสมผลงาน (Portforio)   

 5.  การย่ืนใบสมัคร 

   5.1  ผูสมัครจะตองรับและยื่นใบสมัครดวยตนเอง และตองกรอกรายละเอียดในใบสมัครใหถูกตอง

และครบถวน 

    5.2  ผูสมัครตองแจงสถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจายของการไปรษณีย

ไวในใบสมัคร 

                  5.3  ผูสมัครตองลงลายมือชื่อในใบสมัครใหเรียบรอยตอหนาเจาหนาท่ีรับสมัคร   

 

          6.  การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 

       ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกภายใน วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น.  

ณ อาคารสํานักงาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม  

 

7.  วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 

      โรงเรียนหินกองวิทยาคม  จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ ในวันอังคาร ท่ี 31 ตุลาคม 

พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หองประชุมเล็ก อาคาร1   โรงเรียนหินกองวิทยาคม  
 

8.  ประกาศรายช่ือผูผานการคัดเลือก  

  จะประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  ในวันอังคาร ท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น.  

ณ อาคาร1   โรงเรียนหินกองวิทยาคม หรือทาง http://www.hkw.ac.th 

 

 9.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เง่ือนไขการจาง 

   9.1 จะดําเนินการจางผูไดรับการคัดเลือกเพ่ือจัดจางเปนลูกจางชั่วคราวปฏิบัติหนาท่ีครูผูสอน จะไดรับ

การจัดทําสัญญาจาง  ในวันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น  ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 

      9.2 ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว  ตองไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจางลูกจาง

ชั่วคราว  ตามกําหนด  ถาพนเวลาดังกลาว จะถือวาสละสิทธิ์  
 

 

http://www.hinkongwith.ac.th/


 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  24  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
                                                         (นายสมชาย  พงษภมร) 

        ผูอํานวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม 

 

 

 

 

 

ปฏิทินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจัดจางเปนเปนลูกจางช่ัวคราว  

ตําแหนงครูอัตราจาง สาขาเอกภาษาอังกฤษ และผูชวยงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนหินกองวิทยาคม   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

 

ท่ี ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายแหตุ 

1. ประกาศรับสมัคร 25 – 30 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

2. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการสรรหาและ

คัดเลือก 

30  ตุลาคม 2560 เวลา  16.00 น. 

3. สรรหา คัดเลือกและสอบสัมภาษณ 31  ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

4. ประกาศผลการคัดเลือก 31  ตุลาคม 2560 เวลา  13.00 น. 

5. จัดทําสัญญาจางท่ีโรงเรียน    1 พฤศจิกายน 2560 เวลา  08.00 น. 

 

 

 


