ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
---------------------------------------ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน จานวน 8 อัตรา
อาศัยความตามหนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15
มีนาคม 2547 และคาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม
2546 เรื่อง มอบอานาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ชั่วคราว สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ตาแหน่งที่จะดาเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จานวน 8 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกอาษาอังกฤษ
จานวน 3 อัตรา
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกดนตรีไทย
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกศิลปะ(ทัศนศิลป์)
จานวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกแนะแนว
จานวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญ ญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 เป็นผู้ ได้รับ วุฒิปริ ญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญ ญาตรีส าขาอื่ นตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ. ก าหนด
สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ กาหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สาเร็จการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตร 43 แห่งพระราชบัญญัติสอาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสอาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการคุรุสอาออกให้
2.4 ไม่เป็นพระอิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อาเออ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

-24. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัครคัดเลือก
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับสาเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองสาเนาด้วยตนเอง) ดังนี้
4.1 สาเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่สอามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร
จานวน 1 ฉบับ
4.2 สาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
จานวน 1 ฉบับ
4.3 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)
จานวน 1 ฉบับ
4.4 สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
4.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จานวน 1 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์
จานวน 1 ฉบับ
5. การยื่นใบสมัคร
5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน สมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 27 เมษายน 2561
5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอายในวันที่ 28 เมษายน 2561
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคารและทางเว็บไซด์ของโรงเรียน
๗. วัน เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล
(สอบสัมอาษณ์) ตามกาหนดดังนี้
สถานที่
วัน/เวลา
คะแนนเต็ม
หมายเหตุ
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร
คัดเลือกด้วยวิธี
วันที่ 30 เมษายน 2561
50 คะแนน
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
สอบสัมอาษณ์
8. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอายในวันที่ 1 พฤษอาคม 2561
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า
10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก
10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะดาเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่และตามวิชาเอกที่
โรงเรียนต้องการ ให้ครบตามจานวนอัตราว่างที่กาหนด และให้มารายงานตัวและทาสัญญาจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม
2561 เวลา 8.30 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กาหนด ถือ
ว่าสละสิทธิ์

-311. เงื่อนไขการสั่งจ้าง
อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น 9,340 บาท (และเริ่มปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ทาสัญญาจ้าง ถึง
วันที่ 30 เมษายน 2562)
ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561

(นางสุอาอรณ์ คงคานนท์)
ผู้อานวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร

กาหนดการคัดเลือก
รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทาหน้าที่ครูผู้สอน
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร สังกัด สพม. 12

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร

วันที่ 21 - 27 เมษายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 28 เมษายน 2561

ดาเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)

วันที่ 30 เมษายน 2561

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและทาสัญญาจ้าง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

