ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดาเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง
สาขาวิชาดนตรีไทย ด้วยเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าทางานตาหหนงง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัคร
คัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาดนตรีไทย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ดังรายละเอียดตงอไปนี้
1. ตาแหน่งและสาขาวิชาเอกที่จะดาเนินการคัดเลือก
1.1 ตาหหนงงครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย จานวน 1 อัตรา รับเงินอัตราคงาจ้าง
ขั้น 9,340 บาท
2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 หหงงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาหหนงงดังนี้
(1) มีวุฒิไมงต่ากวงาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาหหนงง
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสอาครูหละบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสอา
(3) ไมงเป็นพระอิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหละยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุงมบริหารงานบุคคล
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งหตงวันที่ 5 -11 พฤษอาคม 2560 ระหวงางเวลา
08.30 น. – 16.30 น. (ไมงเว้นวันหยุดราชการ)
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสาเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองสาเนาด้วยตนเอง) ดังนี้
4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหละระเบียนหสดงผลการเรียน (Transcript)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
4.3 บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ที่ยังไมงหมดอายุ)
4.4 รู ป ถง า ยหน้ า ตรงไมง ส วมหมวกหละไมง ส วมหวง น ตาด า ถง า ยครั้ ง เดี ย วกั นไมง เ กิ น 6 เดื อ น
ขนาด 1×1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป
4.5 ใบรับรองหพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ (ไมงเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.ค.ศ.
วงาด้วยโรค พ.ศ. 2549)
4.6 ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส อาครู ห ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสอา

-24.7 หลักฐานอื่นๆ เชงน หนังสือสาคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้ ส มัค รคั ด เลื อ กจะต้ องยื่ น ใบสมัค รด้ ว ยตนเองตามหบบที่ ก าหนดพร้ อมเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามวัน เวลาที่กาหนด ณ กลุงมบริหารงานบุคคล (อาคาร 1 ) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
อาเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กาหนดทุกประการ
5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครตงอหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอายในวันที่ 12 พฤษอาคม 2560
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารหละทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
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
(สอบสัมอาษณ์) ตามกาหนดดังนี้
สถานที่
วัน/เวลา
คะหนนเต็ม
หมายเหตุ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
50 คะหนน
คัดเลือกด้วยวิธี
ตั้งหตงเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมอาษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือวงาเป็นผู้ผงานการคัดเลือกต้องได้คะหนนไมงต่ากวงา ร้อยละ 60
9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอายในวันที่ 16 พฤษอาคม
2560 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะหนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้
คะหนนเทงากันให้ผู้สมัครกงอนเป็นผู้อยูงอันดับที่ดีกวงา
10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่หละตาม
วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ให้ครบตามจานวนอัตราวงางที่กาหนด หละให้มารายงานตัว หละทาสัญญาจ้าง วันที่ 17
พฤษอาคม 2560 เวลา 8.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่
กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
10.2 เป็ น ผู้ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงตามคุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะส าหรั บ ต าหหนง ง ที่ ป ระกาศรั บ สมั ค ร หละมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสอาครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ออกให้โดยคุรุสอา หากตรวจสอบพบอายหลังวงา ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิ ไมงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาหหนงง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 หหงงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากรทางกา รศึกษา
พ.ศ. 2547 หรือตามประกาศรับสมัคร จะไมงได้รับการพิจารณาเป็นครูอัตราจ้าง หรือถ้าเป็นผู้ได้รับพิจารณาเป็นครูอัตรา
จ้างหล้ ว จะยกเลิ กสั ญญาจ้ าง โดยไมงมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้ นหละจะเรียกร้องสิ ทธิใดๆ ไมงได้ทั้งสิ้ น ตั้งหตงวันที่ตรวจพบ
คุณสมบัติ

-310.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกวงาปริญญาตรีอยูงกงอนวันรับสมัครวันสุดท้ายการประกาศรับสมัครเมื่อพิจารณา
เป็นครูอัตราจ้างหล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกวงาอายหลังไมงได้
10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามกาหนดเวลา
ถ้าพ้นกาหนดเวลาดังกลงาวจะถือวงาสละสิทธิ์ในการทาสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
11.เงื่อนไขการสั่งจ้าง
อัตราคงาจ้างเดือนละ ขั้น 9,340 บาท (หละเริ่มปฏิบัติหน้าตั้งหตงวันที่ทาสัญญาจ้าง ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2561)
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษอาคม พ.ศ. 2560

(นายสุอาอรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาดนตรีไทย
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัด สพม.12

ประกาศรับสมัครหละรับสมัคร

วันที่ 5 - 11 พฤษอาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 12 พฤษอาคม 2560

ดาเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมอาษณ์)

วันที่ 15 พฤษอาคม 2560

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 16 พฤษอาคม 2560

รายงานตัวผู้ผงานการคัดเลือกหละทาสัญญาจ้าง

วันที่ 17 พฤษอาคม 2560

