ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และ คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วัน ที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตาแหน่ง คือ ตาแหน่ง ครูอัตราจ้างรายปี
1 ตาแหน่ง ทาหน้าที่ครูผู้สอนและปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน และ ตาแหน่ง นักการภารโรง 1 ตาแหน่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชำเอกพลศึกษำ จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงรำยเดือน เดือนละ 9,000 บำท
1.1 คุณสมบัตทิ ั่วไปสำหรับตำแหน่ง
1 วุฒิการศึกษาไม่ตากว่
่ าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกพลศึกษา
2. มีสัญชาติไทย
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
4. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตร 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5. ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
6. เปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาใหแกราชการ
7. เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1.2 เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริง และฉบับสำเนำอย่ำงละ 1 ชุด (รับรองสำเนำตนเอง) ดังนี้
1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
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5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
6 ใบรับรองแพทย์
7 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

จานวน 1 รูป
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

2. ตำแหน่ง นักกำรภำรโรง
จำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงรำยเดือน เดือนละ 8,000 บำท
2.1 ขอบข่ำยงำนที่จะให้ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานในการเปิด - ปิด อาคารเรียน/ห้องเรียน ดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของ
โรงเรียน
2. ดูแลความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารและภายนอกอาคารโรงเรียน
3. สารวจ ดาเนินการซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ของโรงเรียน
2.2 คุณสมบัติทั่วไปสำหรับตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และอายุไม่เกิน 60 ปี
3. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้
4. มีความรู้ทางด้านช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างปูน ช่างไม้ ช่างประปา การจัดสวนและสามารถ
ซ่อมบารุงเครื่องช่างได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
7 ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรค
พิษสุราเรื้อรัง
8. มีความสามารถในการขับขี่รถจักรยานยนต์และมีใบขับขี่
2.3 เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องนำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริง และฉบับสำเนำอย่ำงละ 1 ชุด (รับรองสำเนำด้วยตนเอง)
ดังนี้
1 สาเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา
จานวน 1 ฉบับ
2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
3 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
5 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
6 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
3. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยืน่ ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ในระหว่างวันที่
1 – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
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4. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
5. วัน เวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก
โรงเรี ย นชะอวดวิ ท ยาคาร จะด าเนิ น การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี ป ระเมิ น ความเหมาะสมของบุ ค คล (สอบ
สัมภาษณ์) ตามกาหนดดังนี้
สถานที่
วัน/เวลา
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
50 คะแนน
สอบสัมภาษณ์
(ห้องอินทนิล)
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
6. เกณฑ์กำรตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
7. กำรประกำศผู้ได้รับกำรคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า
8. รำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โรงเรีย นชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ ได้รับการคัดเลื อกตามลาดับที่และตามตาแหน่งวิช าที่
โรงเรี ย นต้ องการ ให้ ค รบตามจ านวนอั ต ราว่ างที่ กาหนด และให้ ม ารายงานตัว และท าสั ญ ญาจ้ าง วัน ที่ 15
พฤษภาคม 2562 เวลำ 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและ
เวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
9. เงื่อนไขกำรสั่งจ้ำง
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท สาหรับตาแหน่ง ครูผู้สอน
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท สาหรับตาแหน่ง นักการภารโรง
- เริ่มปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

(นางสุภาภรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กำหนดกำร
รับสมัครเพื่อคัดเลือก ลูกจ้ำงชั่วครำว
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร สังกัด สพม.12
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ดาเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 (เวลา 13.00 น.)

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เวลา 13.00 น.)

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้าง

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เวลา 09.00 น.)

ภาคผนวก ก
รายละเอียดประกอบการประเมิน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตาแหน่ง ครูผู้สอน
ที่
1

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
คุณวุฒิการศึกษา
1. ระดับปริญญาโท
2. ระดับปริญญาตรีและ ป.บัณทิต
3. ระดับปริญญาตรี 5 ปี
4. ปริญญาตรี 4 ปี

ค่ำคะแนน
กรอบกำรพิจำรณำ
(10 คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษา
10
สูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียง
9
ระดับเดียว
8
7

2

ประสบการณ์ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่
รับสมัคร
1. ระยะเวลา 5 ปี ขึ้นไป
2. ระยะเวลา 4 ปี
3. ระยะเวลา 3 ปี
4. ระยะเวลา 1 – 2 ปี
5. ไม่มีประสบการณ์

(5 คะแนน)

3

ผลงานที่เกิดกับนักเรียน
1. ระดับชาติ
2. ระดับภาค
3. ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด
4. ระดับโรงเรียน
5. ไม่มีผลงาน

(10 คะแนน) พิจารณาจากผลงาน เช่น โล่
10
เกียรติบัตรหรือหลักฐานอื่นของ
9
ผู้เรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ
8
7
6

4

ผลงานที่เกิดกับตนเอง
1. ระดับชาติ
2. ระดับภาค
3. ระดับเขตพื้นที่/ระดับจังหวัด
4. ระดับโรงเรียน
5. ไม่มีผลงาน

(10 คะแนน) พิจารณาจากรางวัลของผูส้ มัครที่
10
ได้รับ เช่น โล่ เกียรติบัตรหรือ
9
หลักฐานอื่นๆ
8
7
6

4

การมีปฏิภาณไหวพริบ

5

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

(10 คะแนน) พิจารณาจากการประมวลตอบ
คาถาม โดยมีหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้นให้เป็นที่ยอมรับได้
(5 คะแนน) พิจารณาจากการแต่งกาย
กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา การ
สื่อสาร

5
4
3
2
1

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาที่ระบุตามคาสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง
รวมกัน

ภาคผนวก ข
รายละเอียดประกอบการประเมิน ความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ตาแหน่ง นักการภารโรง
ที่
1

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด
ประสบการณ์ในการผ่านงาน
1. ระยะเวลา 5 ปี
2. ระยะเวลา 4 ปี
3. ระยะเวลา 3 ปี
4. ระยะเวลา 2 ปี

ค่าคะแนน
กรอบการพิจารณา
(10 คะแนน) พิจารณาจากระดับการศึกษา
10
สูงสุดที่ ก.ค.ศ.รับรอง เพียง
9
ระดับเดียว
8
7

2

ความรอบรู้และความสามารถในหน้าที่
1. ความรู้และทักษะ ความชานาญ
เกี่ยวกับงานช่าง เช่น ช่างเชือ่ ม ช่าง
ไฟฟ้า
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้
เครื่องมือหรือมีความสามารถในการ
ตกแต่งสวน
3. มีความรูความสามารถในการใช้
เครื่องมือช่าง
4. มีความรู้ความสามารถทั่วไปที่ไม่พิเศษ

(20 คะแนน) พิจารณาจากความสามารถ
20
ด้านงานช่างต่าง ๆ เช่น ช่าง
เชื่อม ช่างไฟฟ้า

4

เชาว์ปัญญาและการมีปฏิภาณไหวพริบ

(10 คะแนน) พิจารณาจากการประมวลตอบ

3

บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

5

อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติและอุดมการณ์

(5 คะแนน) พิจารณาจากการแต่งกาย
กิริยาท่าทาง ท่วงทีวาจา การ
สื่อสาร
(5 คะแนน)

18
16
14

คาถาม โดยมีหลักคิดและวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปัญหา
นั้นให้เป็นที่ยอมรับได้

