
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
---------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 มีความประสงค์รับสมัคร
บุคคลทั่วไป เพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547  และ ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ที่ 29/2556 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2547  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1 ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง ครู อัตราจ้างรายปี  
ท าหน้าที่  ครูผู้สอนและปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1.  ต ำแหน่ง ครูผู้สอน วิชำเอกนำฏศิลป์ จ ำนวน 1 อัตรำ ค่ำจ้ำงรำยเดือน เดือนละ 8,000 บำท 
 

1.1  คุณสมบัติทั่วไปส ำหรับต ำแหน่ง 
     1  วุฒิการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกนาฎศิลป์ 
  2.  มีสัญชาติไทย 

3.  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

4.  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตร  43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

5.  ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
6.  เปนผูที่ปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบ อุทิศเวลาให้แกราชการ  
7.  เปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ด ี
 

         1.2  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
   เอกสำรทุกรำยกำรให้มีฉบับจริง และฉบับส ำเนำอย่ำงละ 1 ชุด (รับรองส ำเนำตนเอง) ดังนี้ 
 1  ส าเนาใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา    จ านวน  1  ฉบับ 
 2  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ)  จ านวน  1  ฉบับ 
 3  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
 4  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
 5  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)  จ านวน  1  รูป 
 6  ใบรับรองแพทย์     จ านวน  1  ฉบับ 
 7  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  1  ฉบับ   
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2.  วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอและยืน่ใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ในระหว่างวันที่   
12 – 18  ธันวาคม พ.ศ.2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 

3. กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์รับกำรคัดเลือก 
          ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก  ภายในวันที่  19  ธันวาคม  2562 ณ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  
และทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 
 

4. วัน  เวลำและสถำนที่สอบคัดเลือก  
          โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล   (สอบสัมภาษณ์) 
ตามก าหนดดังนี้  
 

สถานที่ วัน/เวลา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

(ห้องอินทนิล) 
วันที่ 20 ธันวาคม  2562 

ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 
50 คะแนน สอบสัมภาษณ์ 

 

 

5. เกณฑ์กำรตัดสิน 
    การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60   
 
 

6. กำรประกำศผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
          โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่  21  ธันวาคม 2562  ณ 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   โดยจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า  
 
 

7. รำยงำนตัวผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก 
         โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่และตามต าแหน่งวิชาที่
โรงเรียนต้องการ ให้ครบตามจ านวนอัตราว่างที่ก าหนด  และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันที่ 23 ธันวาคม 
2562   เวลำ  09.00 น. ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด 
ถือว่าสละสิทธิ์   
 
 

8. เงื่อนไขกำรสั่งจ้ำง 
 -  อัตราค่าจ้างเดือนละ   8,000  บาท   
 -  เริ่มปฏิบัติหน้าตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึง  วันที่  31  มีนาคม  2563 
   

ประกาศ ณ วันที่   11  ธันวาคม  พ.ศ.  2562 
 
 
 

(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

รับสมัครเพื่อคัดเลือก ลูกจ้ำงชั่วครำว 
โรงเรียนชะอวดวิทยำคำร  สังกัด สพม.12 

 
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร       วันที่  12  - 18  ธันวาคม 2562   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   วันที่  19  ธันวาคม  2562 

ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)        วันที่  20  ธันวาคม 2562   (เวลา  10.00  น.) 

ประกาศผลการคัดเลือก     วันที่  21  ธันวาคม 2562  (เวลา  10.00 น.) 

รายงานตัวผู้ผ่านการคดัเลือกและท าสัญญาจ้าง  วันที่  23  ธันวาคม  2562  (เวลา  09.00 น.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดประกอบการประเมิน  ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ 
ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง   

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวช้ีวัด ค่าคะแนน กรอบการพิจารณา 
1 คุณวุฒิการศึกษา 

1. ปริญญาเอก 
2. ระดับปริญญาโท 
3. ระดับปริญญาตรีและ ป.บณัทิต หรือ 

ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
4. ปริญญาตรี 4 ปี 

(10  คะแนน) 
10 
9 
8 
 

7 
 

พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสดุ
ที่  ก.ค.ศ.รับรอง  เพียงระดับเดียว 

2 ประสบการณ์ในการท างานท่ีเกี่ยวข้องกับต าแหน่ง 
ที่รับสมัคร 

1. ระยะเวลา  5  ปี  ขึ้นไป 
2. ระยะเวลา  4  ปี 
3. ระยะเวลา  3  ป ี
4. ระยะเวลา  1 – 2 ปี 
5. ไม่มีประสบการณ ์

(5  คะแนน) 
 

5 
4 
3 
2 
1 
 

พิจารณาจากระยะเวลาที่
ปฏิบัติการสอน/ปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาท่ีระบตุามค าสั่งหรือ
สัญญาจ้างอย่างใดอย่างหน่ึง
รวมกัน 

3 ผลงานท่ีเกิดกับนักเรียน 
1. ระดับชาต ิ
2. ระดับภาค 
3. ระดับเขตพื้นท่ี/ระดับจังหวดั 
4. ระดับโรงเรยีน 
5. ไม่มผีลงาน 

(10 คะแนน) 
10 
9 
8 
7 
6 
 

พิจารณาจากผลงาน  เช่น  โล่  
เกียรติบตัรหรือหลักฐานอื่นของ
ผู้เรยีนที่อยู่ในความรับผิดชอบ  

4 ผลงานท่ีเกิดกับตนเอง 
1. ระดับชาต ิ
2. ระดับภาค 
3. ระดับเขตพื้นท่ี/ระดับจังหวดั 
4. ระดับโรงเรยีน 
5. ไม่มผีลงาน 

 

(10 คะแนน) 
10 
9 
8 
7 
6 
 

พิจารณาจากรางวัลของผูส้มัครที่
ได้รับ  เช่น  โล่  เกยีรติบตัรหรือ
หลักฐานอื่นๆ 

5 การมีปฏภิาณไหวพริบ  บุคลิกภาพ  ท่วงทีวาจา (5  คะแนน) พิจารณาจากการประมวลตอบ
ค าถาม  โดยมีหลักคดิและวิธี
แก้ปัญหาในเชิงบวกและสามารถ
อธิบายหลักคิดและวิธีแก้ปญัหานัน้
ให้เป็นท่ียอมรับได ้
กิริยาท่าทาง  ท่วงทีวาจา  การ
สื่อสาร 

6 ความสามารถพิเศษ  (10  คะแนน) พิจารณาจากความสามารถพิเศษ
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆใน
โรงเรียน  ให้แก่นักเรียนหรือ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  ร่องรอย
หลักฐานความส าเร็จที่เกิดจาก
ความสามารถพิเศษ  

 


