
 
ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

เร่ือง รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
---------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อ าเออชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  12   มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  จ านวน  8  อัตรา
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากท่ี  ศธ 04009/3876  ลงวันท่ี  15  
มีนาคม  2547  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ท่ี  29/2556  ส่ัง ณ  วันท่ี  8  กรกฎาคม  
2546  เรื่อง  มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง
ช่ัวคราว  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2547  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง
เป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ต าแหน่งท่ีจะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  8  อัตรา   
อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,340  บาท  (เก้าพันสามร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 

-  สาขาวิชาเอกอาษาอังกฤษ  จ านวน  3  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จ านวน 1  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกดนตรีไทย  จ านวน  1  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกศิลปะ(ทัศนศิลป์)  จ านวน  1  อัตรา 
- สาขาวิชาเอกแนะแนว  จ านวน  1  อัตรา 

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  เปน็ผู้มีคุณสมบัติดังนี้ 
     2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามท่ี ก.ค/ก.ค.ศ.  ก าหนด
ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น  จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค/ก.ค.ศ  ก าหนด  หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา   (Transcript)  ส าเร็จการศึกษา 
  2.3  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตร  43  แห่งพระราชบัญญัติสอาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสอาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการคุรุสอาออกให้ 
           2.4 ไม่เป็นพระอิกษุสงฆ์ สามเณร นักพรต หรือนักบวช  
     3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  อ าเออ
ชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ต้ังแต่วันท่ี 21 -  27  เมษายน 2561  ระหว่างเวลา  08.30 น. – 16.30 น.  
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
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    4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
   เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และฉบับส าเนาอย่างละ 1 ชุด (รับรองส าเนาด้วยตนเอง) ดังนี้ 
 4.1  ส าเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสอามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล
การศึกษา   (Transcript)  ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีสมัคร    จ านวน  1  ฉบับ 
 4.2  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  1  ฉบับ 
 4.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ท่ียังไม่หมดอายุ) จ านวน  1  ฉบับ 
 4.4  ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
 4.5  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
 4.6  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน  6  เดือน)  จ านวน  1  รูป 
 4.7  ใบรับรองแพทย์     จ านวน  1  ฉบับ 
      5.  การยื่นใบสมัคร 
 5.1  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง
และครบถ้วน  สมัครต้ังแต่วันท่ี  21 – 27  เมษายน  2561  
 5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 
      ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก 
      ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกอายในวันท่ี  28  เมษายน  2561  
ณ  โรงเรียนชะอวดวิทยาคารและทางเว็บไซด์ของโรงเรียน 
      ๗. วัน  เวลาและสถานที่สอบคัดเลือก  
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีประเมินความเหมาะสมของบุคคล   
 (สอบสัมอาษณ์) ตามก าหนดดังนี้  

สถานท่ี วัน/เวลา คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
     โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร วันท่ี 30 เมษายน  2561 

ต้ังแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
50 คะแนน คัดเลือกด้วยวิธี

สอบสัมอาษณ์ 

 
      8. เกณฑ์การตัดสิน 
  การตัดสินผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60   
      9. การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะประกาศรายช่ือผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกอายในวันท่ี  1  พฤษอาคม  2561  
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร   โดยจะประกาศเรียงล าดับจากผู้ท่ีได้คะแนนจากมากไปน้อย กรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนน
เท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่อันดับท่ีดีกว่า  
     10. รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก 
 10.1 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  จะด าเนินการเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับท่ีและตามวิชาเอกท่ี
โรงเรียนต้องการ ให้ครบตามจ านวนอัตราว่างท่ีก าหนด  และให้มารายงานตัวและท าสัญญาจ้าง วันท่ี  8  พฤษภาคม  
2561   เวลา  8.30 น. ณ  กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1) หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่ก าหนด  ถือ
ว่าสละสิทธิ์   
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      11. เง่ือนไขการสั่งจ้าง 
  อัตราค่าจ้างเดือนละ ขั้น  9,340  บาท   (และเริ่มปฏิบัติหน้าต้ังแต่วันท่ีท าสัญญาจ้าง  ถึง 
วันท่ี  30 เมษายน 2562)   
 

ประกาศ ณ วันท่ี   20  เมษายน  พ.ศ.  2561 
 
 
 

(นางสุอาอรณ์  คงคานนท์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการคัดเลือก 

รับสมัครคัดเลือกครูบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ครูผู้สอน 
โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สังกัด สพม. 12 

 

 
ประกาศรับสมัครและรับสมัคร       วันท่ี  21  - 27 เมษายน 2561   

ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก   วันท่ี  28  เมษายน  2561 

ด าเนินการคัดเลือกประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์) วันท่ี  30  เมษายน  2561 

ประกาศผลการคัดเลือก     วันท่ี  1  พฤษภาคม  2561 

รายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและท าสัญญาจ้าง  วันท่ี  8  พฤษภาคม  2561 

 


