
 
 

 
 

ประกาศโรงเรยีนหินกองวิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสรรหาและคดัเลือกบคุคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และตําแหน่งผู้ช่วยงานธรุการโรงเรียน  
………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนหินกองวิทยาคม อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 4 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา และตําแหน่งผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา ดังน้ัน อาศัยความตามหนังสือ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ 3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2547 และ
คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่องมอบ
อํานาจปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล : ลูกจ้างช่ัวคราว สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้าง
ช่ัวคราว ดังน้ี 

 
1. ตําแหน่งที่จะดําเนนิการสรรหาและคัดเลอืก 

   1.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ  จํานวน  1 อัตรา  (ค่าจ้างเดือนละ 12,000 
บาท ) 
 1.2 ตําแหน่งผูช่้วยงานธุรการโรงเรียน จํานวน 1 อัตรา (ค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท) 

 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิส์มัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
               2.1 ตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   
        2.1.1 เป็นผู้มคีุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา  30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม 
       2.1.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาใน สาขาวิชาเอกดังกล่าวข้างต้น         2.1.3 
       2.1.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
   2.2 ตําแหนง่ ผู้ช่วยงานธรุการโรงเรียน 
 2.2.1 เป็นผู้จบ ปวส. – ปรญิญาตรีทุกสาขา  
 2.2.2 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 



 
 3.  วัน เวลา และสถานท่ีรบัสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนหินกองวิทยา  ต้ังแต่วันท่ี 
16 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09.00 - 15.00 น. หรือติดต่อสอบถามท่ีงานธุรการ (036-336139) 
 
 4.  เอกสารและหลักฐานทีผู่้สมัครสอบจะต้องนํามาย่ืนในวันสมัคร 
       4.1 สําเนาวุฒิบัตร หรือปริญญาบัตร หนังสอืรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร  พร้อมฉบับจริง  จํานวน 1 ฉบับ 
      4.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จํานวน  1  ฉบับ          

     4.3  สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จาํนวน  1  ฉบับ 
                   4.4  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสําเนา  จํานวน  1  ฉบับ 
        (ตําแหน่งครูอัตราจ้าง) 
                   4.5  หลักฐานการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จํานวน  1  ฉบับ  
                  4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  น้ิว  จํานวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  4.7  แฟ้มสะสมผลงาน (Portforio)   

 5.  การย่ืนใบสมัคร 
   5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง

และครบถ้วน 
    5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร 
                  5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร   
 
          6.  การประกาศรายชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ารบัการคัดเลือก 
       ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายใน วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น.  
ณ อาคารสํานักงาน โรงเรียนหินกองวิทยาคม  
 

7.  วัน เวลา และสถานท่ีคดัเลือก 
      โรงเรียนหินกองวิทยาคม  จะดําเนินการสรรหา คัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 

2560  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1   โรงเรียนหินกองวิทยาคม  
 

8.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการคัดเลือก  
  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก  ในวันพุธ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560  เวลา 13.00 น.  
ณ อาคาร1   โรงเรียนหินกองวิทยาคม หรอืทาง http://www.hinkongwith.ac.th 
 
 

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


 
 9.  การจัดทําสัญญาจ้างผูผ้า่นการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
   9.1 จะดําเนินการจ้างผู้ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จะได้รบั
การจัดทําสัญญาจ้าง  ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 น  ณ โรงเรียนหินกองวิทยาคม 

      9.2 ผู้ได้รับการจัดทําสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดทําสัญญาจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ตามกําหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธ์ิ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ   ณ   วันที่  12  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 
                                                         (นายสมชาย  พงษ์ภมร) 

        ผู้อํานวยการโรงเรียนหินกองวิทยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการสรรหาและคัดเลอืกบุคคลเพื่อจัดจ้างเปน็เปน็ลูกจ้างชั่วคราว  

ตําแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาเอกภาษาอังกฤษ และผู้ช่วยงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียนหินกองวิทยาคม   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 
 

ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป ี หมายแหตุ 

1. ประกาศรับสมคัร 16 – 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

2. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารบัการสรรหาและ
คัดเลือก 

24  ตุลาคม 2560 เวลา  09.00 น. 

3. สรรหา คัดเลือกและสอบสมัภาษณ์ 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. 

 
 
 


