
 
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  “จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์” 

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน 
............................................................................. ....................................................... 

 ด้วยโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง  อนุสรณ์” จังหวัดภูเก็ต สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติ
หน้าที่ครชู่วยสอนจ านวน 2 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว4562  ลงวันที่  24 กรกฎาคม  2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560  สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม  2560 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2559  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูช่วยสอน  ดังนี้ 
1.  ต ำแหน่งที่จะด ำเนินกำรคัดเลือก 
          1. ครูชว่ยสอน  วิชาเอกภาษาไทย  อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
จ านวน 1 อัตรา  
          2. ครูชว่ยสอน  วิชาเอกธุรกิจศึกษา   อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    
จ านวน 1 อัตรา  
2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครคัดเลือก 
          2.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
         2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา 
         2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2546  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
         2.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
3. วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร 
         ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองท่ีโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม   
“จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์”  ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่  20 – 24  พฤศจิกายน  2561 (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)              สอบถามเพ่ิมเติมได้ที่หมายเลข 076 – 615564  หรือ 084 – 0635632  
4.  เอกสำรและหลักฐำนที่จะต้องน ำมำยื่นในวันสมัครคัดเลือก 
         4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  1  ฉบับ 
         4.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
         4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
         4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
         4.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ  
         4.6  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  1  รูป  ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ) 



         4.7  ใบรับรองแพทย์                   
5.  กำรยื่นใบสมัคร   
          5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน 

      5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
         5.4  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6.  กำรประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ำสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทางเว็ปไซด์ www.chw.ac.th 
7. วิธีกำรคัดเลือก 
 การสอบสัมภาษณ์ 
8. กำรท ำสัญญำจ้ำง 
          8.1  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูช่วยสอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ 
          8.2  การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูช่วยสอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
          8.3  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
9. ผลกำรคัดเลือกของคณะกรรมกำรถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่ากรณี
ใดๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   19  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 
 
 

                                            (  นาย สนิท  รอดเซ็น  ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  “จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์” 

 
 

ปฏิทินกำรสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อจ้ำงเป็นลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติหน้ำที่ครูช่วยสอน 
ตำมประกำศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยำคม “จุติ - ก้อง  อนุสรณ์” 

ลงวันที่   19  เดือน พฤศจิกำยน  2561 
 

วัน / เดือน / ปี รายการ สถานที่ 
วันที่  20-24  พฤศจิกายน2561                 รับสมัคร  

        เวลา  09.00 – 16.00 น. 
         (ไม่เว้นวนัหยุดราชการ) 

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 25 พฤศจิกายน  2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 



 26 พฤศจิกายน  2561 สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์ ) 
 ( 09.00 น. เป็นต้นไป ) 

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 27 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
และรายงานตัว 

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


