ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
ด้ วยวิ ทยาลั ยการอาชี พพระสมุ ทรเจดี ย์ จั งหวั ดสมุ ทรปราการ สั งกั ดสำนั กงานคณะกรรมการ
การอาชี ว ศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี ค วามประสงค์ จะรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อคั ด เลื อ กเป็ น ลู ก จ้ างชั่ ว คราว
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ จำนวน 2 อัตรา
- ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
- ครูแผนกวิชาพณิชยการ
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อัตรา
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อาศั ย อำนาจตามคำสั่ งสำนั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ที่ ๑๕/๒๕๕๒ ลงวั น ที่
๗ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่
เบิกจ่ายโดยตรงกับสำนักงานคลังจังหวัดและสถานศึกษาที่เบิกจ่ายเงินโดยตรงกับกรมบัญชีกลางปฏิบัติหน้ าที่แทน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เกี่ยวกับการเงิน) วิทยาลัยการอาชีพพระสมุ ทรเจดีย์จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
๑.๑ มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง ๒๐ ปี ขึ้นไป
๑.๒ ไม่เป็ น ผู้ มีร่ างกายทุพ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิบั ติ ห น้าที่ ได้ หรือมีจิต ฟั่น เฟือน หรือ
เป็นโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑.๔ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑.๕ ต้องอุทิศเวลาให้กับทางราชการได้ทุกเมื่อทีว่ ิทยาลัยฯ ต้องการ
๒. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๒.๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา ดังนี้
2.1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและ
การจัดการกี ฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย/สังคมศึกษา/สังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาไทยและวรรณคดีไทย/ไทยศึกษา/ภาษไทย
และการสื่อสาร/ภาษไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญ ญาตรี คณะบริห ารธุรกิจ สาขาวิช าการบัญชี/การจัดการ
ทั่วไป/การตลาด/คอมพิวเตอร์ หรือวิชาเอกอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง จำนวน 1 อัตรา
๒.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
๓. หลักฐานการสมัคร
๓.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง (พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๒ ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง (พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๓ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิจากคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอนฉบับจริง (ถ้ามี) (พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
/3.4 รูปถ่าย...

-๒๓.๔ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน
ขนาด ๑ นิ้ว x ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
๓.๕ ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครสอบ ฉบับจริง (พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๖ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครสอบ (ยังไม่หมดอายุ) ฉบับจริง
(พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๗ ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันที่ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน (โรงพยาบาลของรัฐบาล)
๓.๘ หลักฐานอืน่ ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
ฉบับจริง (พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ)
๓.๙ ค่าสมัคร จำนวน ๕๐ บาท
๔. กำหนดการรับสมัคร
๔.๑ รับสมัครระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ
โดยนำเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาให้พร้อมและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ณ ห้ อ งงานบุ ค ลากร ฝ่ ายบริ ห ารทรัพ ยากร อาคารอำนวยการ วิท ยาลั ย การอาชีพ พระสมุทรเจดีย์
๔.๒ สอบปฏิบัติการสอน-สัมภาษณ์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม ๒๕64 เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔.๓ ประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 พฤษภาคม ๒๕64
๔.๔ รายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 มิถุนายน ๒๕64
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ด้วยตนเองที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร
อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์ โทรศัพท์ ๐๒-๔๕๓-๗๘๔๗
ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕64
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ว่าทีร่ ้อยเอก
(เชาวลิต ยุทธนาวา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
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