
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
____________________________ 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช  จะด าเนินการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาวิขา
คณิตศาสตร์จากเงินนอกงบประมาณ เพื่อรับเข้าท างานต าแหน่ง ครูอัตราจ้างในโรงเรียน จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกครู
อัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ด้วยเงินนอกงบประมาณ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.  ต าแหน่งและสาขาวิชาเอกท่ีจะด าเนินการคัดเลือก 
  ต าแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา รับเงินอัตราค่าจ้าง ข้ัน  9,340  บาท   

2. คุณสมบัติ ของผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก 
 2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547       
 2.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
 (1) มีวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่ง  
 (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภา  
 (3) ไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
 3. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2559  – 21  ธันวาคม  2559  
ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
 4. เอกสารและหลักฐานท่ีจะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับส าเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองส าเนาด้วยตนเอง) ดังน้ี 
      4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript)  
      4.2 ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีช่ือผู้สมัคร 
      4.3 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัครคัดเลือก (ที่ยังไม่หมดอายุ) 
      4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายครั้ง เดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 
1×1.5 นิ้ว จ านวน 1 รูป  
      4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ (ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดในกฎ ก.ค.ศ.      
ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549) 
      4.6 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2546  หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภา   
      4.7 หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือส าคัญการเปลี่ยนช่ือ ช่ือสกุล ใบส าคัญการสมรส (ถ้ามี)  
  
 
 



 5. การยื่นใบสมัคร 
        5.1 ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบที่ก าหนดพร้อมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วนตามวัน เวลาที่ก าหนด ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1 ) โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช 
      5.2 ผู้สมัครคัดเลือก ต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดในใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจงให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามที่ก าหนดทุกประการ 
      5.3 ผู้สมัครคัดเลือกต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
      โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่ 22 ธันวาคม   
2559 ณ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 7. วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานท่ีคัดเลือก 
      โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล          
(สอบสัมภาษณ์) ตามก าหนดดังนี้  
 

สถานที ่ วัน/เวลา คะแนนเต็ม หมายเหต ุ
  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วันที่  23 ธันวาคม  2559 

ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
50 คะแนน คัด เ ลื อกด้ วย วิ ธี

สอบสัมภาษณ์ 
 

8. เกณฑ์การตัดสิน 
      การตัดสินผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60  
 9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะประกาศรายช่ือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกภายในวันที่  24  ธันวาคม  
2559   ณ   โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร โดยจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีที่มีผู้สอบได้
คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับที่ดีกว่า  
 10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
  10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับที่และตามวิชาเอก
ที่โรงเรียนต้องการให้ครบตามจ านวนอัตราว่างที่ก าหนด และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง ในวันท่ี 26  ธันวาคม 
2559 
 10.2  เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ต าแหน่งครูอัตราจ้างช่ัวคราว) ที่
ประกาศรับสมัครและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
หรือหนังสือรับรองสิทธิที่ออกให้โดยคุรุสภาหากตรวจสอบพบภายหลังว่า ผู้ ได้รับคัดเลือกรายใดมีคุณวุฒิไม่ตรงตาม
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง หรือขาดคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 หรือตามประกาศรับสมัคร จะไม่ได้รับการพิจารณาเป็นครูอัตราจ้าง  หรือถ้าเป็นผู้
ได้รับพิจารณาเป็นครูอัตราจ้างแล้วจะยกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น 
ตั้งแต่วันที่ตรวจพบคุณสมบัติ  
 10.3 ผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าปริญญาตรีอยู่กอ่นวันรับสมคัรวันสุดท้ายการประกาศรบัสมัครเมื่อพจิารณา
เป็นครูอัตราจ้างแล้ว จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่สูงกว่าภายหลังไม่ได้ 
 10.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง ต้องไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ตามก าหนดเวลา   
ถ้าพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธ์ิในการท าสัญญาจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  
  



 11. เง่ือนไขการสั่งจ้าง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  ข้ัน  9,340  บาท และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ท าสัญญาจ้าง ถึงวันที่            

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 
   ประกาศ ณ วันที่  13  ธันวาคม  พ.ศ.  2559 

 
 

          
(นางสุภาภรณ์  คงคานนท์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการคัดเลือก 
รับสมัครคัดเลือก ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สังกัด สพม.12 
 

วัน เดือน ปี ข้ันตอนการปฏิบัต ิ หมายเหต ุ
วันที่  13-21 ธันวาคม 2559 
วันที่  22  ธันวาคม 2559 
วันที่  23  ธันวาคม 2559 
วันที่  24  ธันวาคม 2559 
วันที่  26  ธันวาคม 2559 
 

ประกาศรับสมัครและรับสมัคร 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
ประเมินความเหมาะสมกับบุคคล(สัมภาษณ์) 
ประกาศผลการคัดเลือก 
รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและท าสัญญาจ้าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


