
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
---------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ าเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จะด าเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง 
สาขาวิชาอาษาอังกฤษ ด้วยเงินนอกงบประมาณ  เพ่ือรับเข้าท างานต าหหนงง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัคร 
คัดเลือกครูอัตราจ้างสาขาวิชาอาษาอังกฤษ  ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ดังรายละเอียดตงอไปนี้ 
  1.  ต าแหน่งและสาขาวิชาเอกที่จะด าเนินการคัดเลือก 

1.1  ต าหหนงงครูอัตราจ้าง สาขาวิชาอาษาอังกฤษ  จ านวน 1 อัตรา รับเงินอัตราคงาจ้าง 
ขั้น  9,340  บาท   
  2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
      2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 หหงงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547       
      2.2  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าหหนงงดังนี้ 
             (1) มีวุฒิไมงต่ ากวงาปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าหหนงง 
             (2)  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสอาครูหละบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสอา 
          (3)  ไมงเป็นพระอิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
           3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
    ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครหละยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุงมบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ าเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งหตงวันที่  3 – 9 มิถุนายน  2560  ระหวงางเวลา  
08.30 น. – 16.30 น.  (ไมงเว้นวันหยุดราชการ) 
 4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
     เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับส าเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองส าเนาด้วยตนเอง) ดังนี้ 
      4.1  ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิหละระเบียนหสดงผลการเรียน (Transcript)  
      4.2  ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร 
      4.3  บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ท่ียังไมงหมดอายุ) 
      4.4 รูปถงายหน้าตรงไมงสวมหมวกหละไมงสวมหวงนตาด า ถงายครั้งเดียวกันไมง เกิน 6 เดือน         
ขนาด 1×1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
      4.5  ใบรับรองหพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ (ไมงเป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.    
วงาด้วยโรค พ.ศ. 2549) 
      4.6  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสอาครูหละบุคลากรทางการศึกษา      
พ.ศ. 2546  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสอา 
      4.7  หลักฐานอื่นๆ เชงน หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  
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                    5. การยื่นใบสมัคร 
      5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามหบบที่ก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ กลุงมบริหารงานบุคคล (อาคาร 1 ) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
อ าเออชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
      5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่ก าหนดทุกประการ 
      5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครตงอหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอายในวันที่   10  มิถุนายน  2560 ณ  โรงเรียนชะอวด
วิทยาคารหละทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
 7. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
      โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล      
(สอบสัมอาษณ์) ตามก าหนดดังนี้  
 

สถานที่ วัน/เวลา คะหนนเต็ม หมายเหตุ 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วันที่ 12  มิถุนายน  2560 

ตั้งหตงเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
50 คะหนน คัดเลือกด้วยวิธี

สอบสัมอาษณ์ 
 
8. เกณฑ์การตัดสิน 

      การตัดสินผู้ที่ถือวงาเป็นผู้ผงานการคัดเลือกต้องได้คะหนนไมงต่ ากวงา ร้อยละ 60  
  9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะประกาศรายชื่อผู้ที่ ได้รับการคัดเลือกอายในวันที่  13  มิถุนายน  
2560  ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   โดยจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะหนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้
คะหนนเทงากันให้ผู้สมัครกงอนเป็นผู้อยูงอันดับที่ดีกวงา  
  10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่หละตาม
วิชาเอกที่โรงเรียนต้องการ ให้ครบตามจ านวนอัตราวงางที่ก าหนด  หละให้มารายงานตัวหละท าสัญญาจ้าง วันที่ 14 
มิถุนายน  2560   เวลา  8.30 น. ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่
ก าหนด  ถือว่าสละสิทธิ์   
                         10.2  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าหหนงง ที่ประกาศรับสมัคร  หละมี
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสอาครูหละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิ
ที่ออกให้โดยคุรุสอา หากตรวจสอบพบอายหลังวงา ผู้ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิ    ไมงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าหหนงง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 หหงงพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูหละบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2547 หรือตามประกาศรับสมัคร จะไมงได้รับการพิจารณาเป็นครูอัตราจ้าง  หรือถ้าเป็นผู้ได้รับพิจารณาเป็นครูอัตรา
จ้างหล้วจะยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไมงมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นหละจะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไมงได้ทั้งสิ้น ตั้งหตงวันที่ตรวจพบ
คุณสมบัติ 
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       10.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกวงาปริญญาตรีอยูงกงอนวันรับสมัครวันสุดท้ายการประกาศรับสมัครเมื่อพิจารณา
เป็นครูอัตราจ้างหล้ว  จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกวงาอายหลังไมงได้ 
       10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง   ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่   ตามก าหนดเวลา   
ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกลงาวจะถือวงาสละสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
  11.เงื่อนไขการสั่งจ้าง 

อัตราคงาจ้างเดือนละ ขั้น  9,340  บาท   (หละเริ่มปฏิบัติหน้าตั้งหตงวันที่ท าสัญญาจ้าง  ถึง 
วันที่  30  เมษายน  2561)   
 

ประกาศ ณ วันที่   2  มิถุนายน  พ.ศ.  2560 
 
 
 

(นายสุอาอรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการคัดเลือก 
รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สังกัด สพม.12 
 

 
ประกาศรับสมัครหละรับสมัคร       วันที่  3  - 9 มิถุนายน 2560   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   วันที่  10  มิถุนายน  2560 

ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมอาษณ์) วันที่  12  มิถุนายน  2560 

ประกาศผลการคัดเลือก     วันที่  13  มิถุนายน  2560 

รายงานตัวผู้ผงานการคัดเลือกหละท าสัญญาจ้าง  วันที่  14 มิถุนายน  2560 

 


