ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา ๒๕๖๔
*******************************
ด้วยโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต ๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่ง ครูอัตราจ้าง หน้าที่ครูผู้สอน
วิชาเอกคณิ ต ศาสตร์ ๑ อัต รา วิชาเอกภาษาจีน ๑ อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา วิชาเอกคหกรรม
๑ อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา วิชาเอกสุขศึกษาและพลศึกษา ๑ อัตรา รวมทั้งหมดจานวน ๖ อัตรา
ดังนั้ น อาศัยความตามหนั งสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๐๓๔ ลงวันที่
๑๘ มี น าคม ๒๕๔๗ และค าสั่ งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ ง ณ วั น ที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง ทาหน้าทีค่ รูผู้สอน รวมทั้งสิ้น ๖ อัตรา รายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งทีร่ ับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครู อั ต ราจ้ า ง ท าหน้ า ที่ ค รู ผู้ ส อน วิ ช าเอกภาษาจี น ๑ อั ต รา
อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
๑.๒ ลู กจ้ างชั่ ว คราว ต าแหน่ ง ครูอั ต ราจ้ าง ท าหน้ าที่ ครูผู้ ส อน วิช าเอกคณิ ต ศาสตร์ ๑ อั ต รา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๑ อัตรา วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ๑ อัตรา วิช าเอกคหกรรม ๑ อัตรา วิช าเอกสุขศึกษาและ
พลศึกษา ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างรวมค่าครองชีพ ๑๓,๐๐๐ บาท/เดือน (มีประกันสังคม)
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๒ – ๔๕ ปี
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ เป็ น ผู้ มี คุณ สมบั ติ ทั่ วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติระเบี ยบข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๔ เป็ น ผู้มีใบอนุ ญ าตประกอบวิช าชีพ ครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ งพระราชบั ญญั ติส ภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
๒.๕ เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๒.๖ ไม่ เป็ น ผู้ พิ ก ารมี ร่ างกายทุ พ ลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ไร้ค วามสามารถหรื อ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรค
ในการเมือง
๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่
รังเกียจของสังคม
๒.๙ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๐ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

-๒๓. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
๓.๑ ทาหน้าที่ครูผู้สอนตามวิชาเอกที่กาหนด
๓.๒ งานอื่น ๆ ทีโ่ รงเรียนมอบหมาย
๔. การรับสมัคร
๔.๑ วัน เวลา ประกาศรับสมัคร
ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม – ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่
ห้องธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.ssw.ac.th
๔.๒ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารหลักฐาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัวและผลงานในอดีต
โดยให้จัดทาเป็นรูปเล่ม สามารถส่งด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) หรือส่ง
ทางไปรษณีย์มาถึง งานบุคคลโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) เลขที่ ๒๗๙/๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๕๖
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ๑๐๘๐๐ ภายในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องยื่นในการสมัคร
๕.๑ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) ติดในใบสมัคร
๕.๒ สาเนาปริญญาบัตรหรือสาเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว
และสาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๕.๓ สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จานวน ๑ ฉบับ
๕.๔ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๕ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
๕.๖ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสาเนาถูกต้อง ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้อง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
อันมีผลทาให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือก
ครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสาร
โดยเท็จ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) จะไม่พิจารณาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ภายหลังมิได้
๖. การพิจารณาคัดเลือก
๖.๑ คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลื อกผู้ส มัครที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมจานวนหนึ่ ง
จากประวัติและผลงานในอดีต และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) และบนเว็บไซต์โรงเรียน www.ssw.ac.th
๖.๒ ผู้ได้รับ การประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๖.๑ จะเข้ารับการสั มภาษณ์ และสอบคัดเลื อกในวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) โดยผู้ที่ไม่สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตามวัน
และเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์
๖.๓ ประกาศผลการคั ด เลื อก ในวัน ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้ อ งประชาสั ม พั น ธ์ โรงเรี ย น
โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) และบนเว็บไซต์โรงเรียน www.ssw.ac.th

-๓๗. การเริ่มปฏิบัติงานและทาสัญญาจ้าง
๗.๑ ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก ตามประกาศรายชื่ อ ในข้ อ ๖.๓ มารายงานตั ว ณ ห้ อ งธุ รการ
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
๗.๒ เริ่มปฏิบัติงานและทาสัญญาจ้างวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นางนงกรานต์ เพชรเสนา)
ผู้อานวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)

รูปถ่าย
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตาแหน่งครูอัตราจ้าง เลขที่......../..............
โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม)
สาขาวิชา.......................................................................
1. ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................
2. สัญชาติ......................เชื้อชาติ........................ศาสนา.....................
3. เกิดวันที่............เดือน..............................พ.ศ................. อายุ...........ปี..........เดือน (นับถึงวันสมัคร)
4. วุฒิการศึกษาระดับ..................................................คณะ................................................................................
สาขา/วิชาเอก............................................................จากสถานศึกษา............................................................
และ(ถ้ามี) วุฒิการศึกษาระดับ................................................คณะ................................................................
สาขา/วิชาเอก............................................................จากสถานศึกษา............................................................
5. อาชีพปัจจุบัน............................................สถานที่ทางาน................................................. ...............................
6. บัตรประชาชนเลขที่  ออก ณ สานักงานฯ จังหวัด....................................
เมื่อวันที่….......เดือน...........................พ.ศ.............. บัตรหมดอายุวันที่…..........เดือน........................พ.ศ..............
7. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่................หมู่ที่....... ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด..............................................
โทรศัพท์บ้าน............................... โทรศัพท์มือถือ.....................................E-mail…………………………….………………
8. สถานภาพ
 โสด
 สมรส  หม้าย  หย่า
9. ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส....................................................................... อาชีพ.............................................................
10. ชื่อ-สกุล บิดา...................................................................................อาชีพ…………..…………………………..…………….
ชื่อ-สกุล มารดา...............................................................................อาชีพ……………..…………………………..………….
11. ความสามารถพิเศษ...............................................................................................................................................
12. ได้แนบหลักฐาน
 1) สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
 2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน 1 ฉบับ
 3) สาเนาปริญญาบัตร
จานวน 1 ฉบับ
 4) สาเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
จานวน 1 ฉบับ
 5) สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
 6) สาเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าหลักฐานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบ
ตามประกาศเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายปี ตามประกาศของโรงเรียนโยธินบูรณะ ๒
(สุวรรณสุ ทธาราม) ทุกประการ หากตรวจสอบภายหลังว่าเอกสารดังกล่าวข้างต้ นไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร
ให้ถือว่าข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในครั้งนี้และข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
ลงชื่อ..................................................................ผู้สมัคร
(.....................................................................)
ยื่นใบสมัครวันที่.........เดือน.......................พ.ศ............

