ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
____________________________
ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาวิขา
คณิตศาสตร์จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทางานตาแหน่ง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครู
อัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเงินนอกงบประมาณ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตาแหน่งและสาขาวิชาเอกที่จะดาเนินการคัดเลือก
ตาแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จานวน 1 อัตรา รับเงินอัตราค่าจ้าง ขั้น 9,340 บาท
2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังนี้
(1) มีวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภา
(3) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ป ระสงค์จ ะสมั ครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมั ครและยื่นใบสมั ครด้วยตนเองได้ที่ก ลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2559 – 21 ธันวาคม 2559
ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสาเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองสาเนาด้วยตนเอง) ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ที่ยังไม่หมดอายุ)
4.4 รูป ถ่ายหน้าตรงไม่ ส วมหมวกและไม่ ส วมแว่นตาดา ถ่ายครั้ง เดียวกั นไม่ เ กิ น 6 เดือน ขนาด
1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 ใบรับ รองแพทย์จ ากสถานพยาบาลของทางราชการ (ไม่เ ป็นโรคตามที่ กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549)
4.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติส ภาครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ.
2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภา
4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)

5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้ส มั ครคัด เลือ กจะต้องยื่น ใบสมั ครด้วยตนเองตามแบบที่ ก าหนดพร้ อมเอกสารหลัก ฐาน
ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามวัน เวลาที่กาหนด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1 ) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กาหนดทุกประการ
5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม
2559 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
7. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
โรงเรี ย นชะอวดวิ ท ยาคาร จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ป ระเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คล
(สอบสัมภาษณ์) ตามกาหนดดังนี้
สถานที่
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

วัน/เวลา
วันที่ 23 ธันวาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

คะแนนเต็ม
50 คะแนน

หมายเหตุ
คั ด เลื อ กด้ ว ยวิ ธี
สอบสัมภาษณ์

8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิท ยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับ การคัดเลือกภายในวันที่ 24 ธันวาคม
2559 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า
10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่และตามวิชาเอก
ที่โรงเรียนต้องการให้ครบตามจานวนอัตราว่างที่กาหนด และให้มารายงานตัว และทาสัญญาจ้าง ในวันที่ 26 ธันวาคม
2559
10.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ตาแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว) ที่
ประกาศรับสมัครและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
หรือหนังสือรับ รองสิทธิที่อ อกให้โดยคุรุส ภาหากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ ได้รับ คัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นครูอัตราจ้าง หรือถ้าเป็นผู้
ได้รับพิจารณาเป็นครูอัตราจ้างแล้วจะยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ
10.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่กอ่ นวันรับสมัครวันสุดท้ายการประกาศรับสมัครเมื่อพิจารณา
เป็นครูอัตราจ้างแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าภายหลังไม่ได้
10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามกาหนดเวลา
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ในการทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง

11. เงื่อนไขการสั่งจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น 9,340 บาท และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึงวันที่
31 มีนาคม พ.ศ. 2560
ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(นางสุภาภรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัด สพม.12
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่
วันที่

วัน เดือน ปี
13-21 ธันวาคม 2559
22 ธันวาคม 2559
23 ธันวาคม 2559
24 ธันวาคม 2559
26 ธันวาคม 2559

ขั้นตอนการปฏิบัติ
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
ประเมินความเหมาะสมกับบุคคล(สัมภาษณ์)
ประกาศผลการคัดเลือก
รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

