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ประกาศโรงเรียนด่านสวีวิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาศิลปะ (สาขาดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์) จำนวน 1 อัตรา
*********************
ด้วยโรงเรียนด่านสวีวิทยา จังหวัดชุมพร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาศิลปะ สาขาดนตรีสากลหรือทัศนศิลป์หรือ
นาฏศิล ป์ จำนวน 1 อัต รา อาศัย อำนาจตามหนั งสื อกระทรวงการคลั งที่ กค 0527.6 / ว 31 ลงวัน ที่ 26
เมษายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วน
ที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน หนังสือ
กระทรวงการคลังที่ ศธ 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคมคม 2546 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหาร
บุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงิน
นอกงบประมาณ สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบอำนาจ
จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1120/2560
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลจึงประกาศรับ
สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ จ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาศิลปะ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
- ครูผู้สอนวิชาศิลปะ (สาขาดนตรีสากลหรือทัศนศิลป์หรือนาฏศิลป์)
จำนวน 1 อัตรา
- อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2 มีสัญชาติไทย
2.3 มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้มกี ายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ
พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอืน่ ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น
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คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาดนตรีสากลหรือทัศนศิลป์หรือนาฏศิลป์
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษาโดยไม่มีใบประกอบ หรือมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพตามข้อบังคับ
คุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ภายใน 2 ปี
3. การยื่นใบสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครได้ระหว่างวันที่ 19 - 21, 25 - 28 ตุลาคม 2564
โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการสมัครภายในวันเวลาทีก่ ำหนด ประกอบด้วย 2 ช่องทาง ได้แก่
3.1 ยื่นใบสมัครด้วยตนเองทีโ่ รงเรียนด่านสวีวิทยา จังหวัดชุมพร
(เวลา 09. 00 – 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)
3.2 ยืน่ ใบสมัครออนไลน์ ผ่าน Line Group รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/
นาฏศิลป์) ระหว่างวันที่ 19 – 28 ตุลาคม 2564 โดยจัดทำใบสมัครและเอกสารประกอบ เป็นไฟล์ PDF
รวมกันเพียงไฟล์เดียว ในชื่อของผู้สมัคร

รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)
3.3 ผู้ประสานงาน ท่านสามารถติดต่อสอบถาม 093 - 576 6518 หรือ
093 - 727 1254 หรือ 064 - 914 1956
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
4.2 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.7 รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
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5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกใน วันที่ ๒8 ตุลาคม 2564 เวลา 18.๐๐ น.
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร และ https://www.dansawi.ac.th
และ Line Group: รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)
6. กำหนดการสอบคัดเลือก
19 ต.ค. 2564
19 - 28 ต.ค. 2564
28 ต.ค. 2564
29 ต.ค. 2564
1 พ.ย. 2564

- ประกาศรับสมัคร
- รับสมัคร (เวลา 09.00 – 16.00 น. เฉพาะวันทำการ)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
- สอบสัมภาษณ์ / สาธิตการสอน / ประกาศผลการคัดเลือก
- รายงานตัวทำสัญญาจ้าง เวลา 09.00 น.

7. วิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการสอบสัมภาษณ์ 40 คะแนน และสอบสาธิตการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์โปรแกรม Zoom 60 คะแนน รวม 100 คะแนน รายละเอียดดังนี้
วัน เวลา
วิชาที่สอบ
19 - 28 ต.ค. 64 ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่ม line
รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)

29 ต.ค. 64 9.00 น. เตรียมความพร้อมทีก่ ลุ่ม line รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/
ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)
1) สอบสัมภาษณ์
- ประวัติและประสบการณ์
- บุคลิกภาพ ทัศนคติในการทำงาน การตอบคำถาม ฯลฯ
2) สอบสาธิตการสอนตามลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ (ผ่านโปรแกรม Zoom)
- ส่งแผนการสอนทีใ่ ช้สาธิต 1 - 2 ชม. เอกสารไฟล์ PDF ไม่เกิน 10 หน้า
ทางกลุ่ม line รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)
(ในวันที่ 29 ต.ค. 2564)
- สาธิตการสอน 10 นาที
คะแนนรวม

คะแนน

20
20
20
40
100
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8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี
8.1 ผู้ ส อบผ่ านจะต้องได้ค ะแนนรวมกัน ไม่น้ อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณี ที่มี ผู้ ได้ค ะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบสาธิตการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีก ว่า หากยังได้คะแนน
เท่ากัน จะพิจารณาลำดับของผู้สมัครก่อนให้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า
8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๘.1 เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา ๑8.00 น. เป็นต้นไป
8.3 ผู้ที่สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัวทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันที่ 1 พฤศจิกายน
2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา
ที่กำหนดให้ถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะดำเนินจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไปทดแทน
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง/ผลการคัดเลือก
9.1 การทำสัญญาจ้างจะยึดประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ให้มารายงานตัว
ตามวันเวลาที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.2 ผู้ได้รับ การคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้ องไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การทำสัญญาจ้างตามประกาศ ทั้งนี้โรงเรียนอาจพิจารณา
เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับถัดไปทำสัญญาทดแทนผู้ที่สละสิทธิ์หรือผู้ที่หมดสัญญาลงก่อนระยะเวลาในสัญญาจ้าง
9.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ
9.4 ผู้ ได้ รั บ การจ้ า งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ค รูผู้ ส อน ในกรณี ระหว่า งสั ญ ญาหากปรากฏว่ าเป็ น ผู้ ข าด
คุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น
9.5 การคัดเลือกยึดหลักธรรมมาภิบาลทีม่ งุ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน ชุมชนและราชการ
เป็นสำคัญ ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
10. ระยะเวลาสัญญาจ้าง
ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30 เมษายน 2565
โดยโรงเรียนจะดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงทดลองงาน 3 เดือนแรก หากผ่านการประเมิน
ในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) อาจพิจารณาต่อสัญญาในรอบถัดไป ทัง้ นี้เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชุมพรแล้ว หรือโรงเรียนมีความจำเป็นในการจัดจ้างเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายปฐมพงศ์ ชวาลิต)
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านสวีวิทยา

4
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา เลขที่........./..........
โรงเรียนด่านสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
………………………………………………………….
๑. ชื่อ.................................................................. นามสกุล...........................................................................
สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา............................................
๒. เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................
อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน
๓. เกิดที่ตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด....................................
๔. เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน ..............................
.....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ.....................
หมดอายุเมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................
๕. ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่.............. ถนน..................................ตำบล......................................
อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...................
เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...................................................
๖. สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก.........................................................................................................................
ได้รับวุฒิการศึกษา........................................................สาขา.....................................................................
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7. ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง .........................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
8. ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน ของโรงเรียนด่านสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

(ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้ มัคร
(..................................................)
ยื่นใบสมัคร วันที่ .........เดือน ............................ พ.ศ.............
หมายเหตุ
1. กรณียื่นใบสมัครออนไลน์ให้นำฉบับจริงมายื่นในวันทำสัญญาจ้าง
หากไม่สามารถนำหลักฐานมายื่นได้ครบถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
2. ให้ผู้สมัครเข้าร่วมกลุ่ม รับสมัครครูศิลปะ(ดนตรีสากล/ทัศนศิลป์/นาฏศิลป์)
จาก QR Code เพื่อรับช่องทางการสอบสัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอน
ผ่านโปรแกรม Zoom ตามวันเวลาที่กำหนด

