
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 

********************* 
ดวยโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช       

มีความประสงคจะดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง วิชาเอกเคมี จากเงินนอกงบประมาณ 
จํานวน ๑ อัตรา  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว ๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากําลังพนักงานราชการและ
ลูกจางชั่วคราว สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และคําสั่งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบ
อํานาจเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจางเปนครูอัตราจางชั่วคราว 
ตําแหนงครผููสอน  ดังนี้ 
 ๑. ชื่อตําแหนง และรายละเอียดการจางงาน 
      ๑.๑ ชื่อตําแหนง ครูอัตราจาง ปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน วิชาเอกเคมี จํานวน ๑ อัตรา 
     ๑.๒ อัตราคาตอบแทนเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท (แปดพันบาทถวน) 
     ๑.๓ ระยะเวลาการจาง ตั้งแตวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๒. คุณสมบัติของผูมีสิทธเิขารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
     ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป 
           ผูสมัครตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหาม ตามมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกไขเพิ่มเติม ดังตอไปนี้ 
  (1) มีสัญชาติไทย 
      (2) มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ 
      (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
      (4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถิ่น  
      (5) ไมเปนคนไรความสามารถ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดใน   
กฎ ก.ค.ศ. 
  (6) ไมเปนผูอยูระหวางถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมาย
องคกรวิชาชีพนั้น ๆ  
      (7) ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีสําหรับการเปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
      (8) ไมเปนกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
     (9) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 

/(10) ไมเปนผูเคยตองโทษ... 
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     (10) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      (11) ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคการระหวางประเทศ 
      (12) ไม เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัยตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
      (13) ไมเปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
     ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  (๑) ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดเปน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงครูผูชวย ตามกลุมวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก เคม ี
      (๒) เปนผูมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือหลักฐานที่ใชแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกใหเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่สอน  
  (๓) ไมเปนพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
     ผู ป ระส งค จะสมั ค รเข ารับ การคั ด เลื อก  สามารถดาวน โห ลด ใบสมั ค ร ได ท างเว็บ ไซต 
www.krengtham.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมลงลายมือชื่อกํากับเอกสารและ
หลักฐานที่ ใชสมัครทุกฉบับ ที่ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตําบลเคร็ง  อําเภอชะอวด จั งหวัด
นครศรีธรรมราช ตั้งแตวันที่ ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไมเวน
วันหยุดราชการ) 
 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
     ผูประสงคจะสมัครคัดเลือก ใหยื่นใบสมัครดวยตนเอง พรอมเอกสาร ดังนี้ 
         ๔.๑ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว และใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร   พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  

    ๔.๒ บัตรประจําตัวประชาชน (ยังไมหมดอายุ)  พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  
     ๔.๓ สําเนาทะเบียนบาน    พรอมฉบับจริง จํานวน 1 ฉบับ  
     ๔.๔ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
     ๔.๕ ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกใหไมเกิน ๓๐ วัน และแสดงวาไมเปนโรค
ตองหามตามกฎ ก.ค.ศ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙      
     ๔.๖ รูปถาย หนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด ๑ นิ้ว (ถายไมเกิน ๖ เดือน) 
  จํานวน ๒ รูป       
     ๔.๗ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถามี)        
     ทั้งนี้ ในสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครรับรองสําเนาถูกตอง สําหรับตนฉบับจะคืนใหทันทีในวันที่
รับสมัคร เมื่อตรวจสอบกับสําเนาวาถูกตองแลว  ผูสมัครเขารับการคัดเลือกจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใน   
ใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัครไมวา
ดวยเหตุใด ๆ อันมีผลทําใหผูสมัครคัดเลือกไมมีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกลาว ใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการคัดเลือกครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น  

/๕. ประกาศรายชื่อ... 
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 ๕. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก 
     โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกเรียงตามลําดับใบสมัคร
ที่ยื่นสมัคร ภายในวันที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทางเว็บไซตโรงเรียน www.krengtham.ac.th 
 ๖. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก 
     โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการสอน
และการสัมภาษณ  โดยไดกําหนดการคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
วันที ่๙ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ 
       09.00 น.  เปนตนไป 
 

ภาค ก 
  - ความรูความสามารถทั่วไป ความรูดานการศึกษา  
  - ความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครู 
  - ความรูความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 
๑๐ 
๑๐ 
๒๐ 

ภาค ข  
  - สอบปฏิบัติการสอน 
  - สอบสัมภาษณ ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง 

 
๓๐ 
๓๐ 

คะแนนรวม 100 
 ๗. วัน เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 
         โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา  จะดําเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียน สอบปฏิบัติการสอน
และสอบสัมภาษณ  ในวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป ณ โรงเรียนชะอวดเครง-
ธรรมวิทยา ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ๘. เกณฑการตัดสินการขึ้นบัญชี 
     ผูถือวาเปนผูผานการคัดเลือก ตองไดรับคะแนนไมต่ํากวารอยละ ๖๐ โดยจะเรียงลําดับจากมากไป
นอย หากคะแนนเทากัน ใหผูที่มาสมัครกอนเปนผูอยูในลําดับที่ดีกวา 
 ๙. การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
         โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา จะประกาศผลการสอบคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม    
พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือทาง
เว็บไซต www.krengtham.ac.th 
 ๑๐. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
       จะขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกทั้งหมดไวไมเกิน ๒ ป นับตั้งแตวันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือก
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ สําหรับผูที่ไดรับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะรายในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้ 
       ๑๐.๑ ผูนั้นไดสั่งจางไปแลว 
       ๑๐.๒ ผูนั้นขอสละสิทธิ์การจาง 
       ๑๐.๓ ผูนั้นไมไปรายงานตัวเพื่อรับการจาง 
       ๑๐.๔ ผูนั้นไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามระยะเวลาที่กําหนด 
       ๑๐.๕ ผูนั้นเปนผูขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
 

/๑๑. การจัดทําสัญญาจาง... 
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 ๑๑. การจัดทําสัญญาจางผูผานการคัดเลือก/เงื่อนไขการจาง 
        ๑๑.๑ กําหนดเวลาการดําเนินการจัดทําสัญญาจาง 
          ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวและทําสัญญาจาง ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕  
เวลา 09.00 – 1๒.00 น. ณ โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และเริ่ม
ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตวันที ่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 256๕ เปนตนไป ถาไมมาทําสัญญาจาง ตามวันเวลาดังกลาวถือวา
สละสิทธิ์ อนึ่ง ถาหากตรวจสอบพบภายหลังจากการทําสัญญาจางแลวปรากฏวา ผูผานการคัดเลือกเปนผูขาด
คุณสมบัติผูวาจางจะบอกเลิกสัญญาจางโดยมิตองบอกกลาวลวงหนาและผูรับสัญญาจางไมมีสิทธิ์เรียกรองสิทธิ์  
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
        ๑๑.๒ การจัดทําสัญญาจางครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผูผานการสอบ
คัดเลือก เปนหนังสือเรียกตัวผูมีสิทธิ์มาจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง ครั้งแรก และ
ใหมารายงานตัว ตามวันเวลาที่กําหนดจึงเปนหนาที่ของผูสมัครที่ตองรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการสอบคัดเลือก 
        ๑๑.๓ ผูไดรับการจัดทําสัญญาจางเปนลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครอูัตราจาง ตองไปรายงานตัวเพื่อ
จัดทําสัญญาจางตามกําหนด ถาพนเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น
บัญชีผูผานการคัดเลือกเปนการเฉพาะราย 
        ๑๑.๔ การจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง ไมมีขอผูกพันตอเนื่องที่จะนําไปสูการบรรจุ
หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเปนลูกจางประจํา/พนักงานราชการหรือขาราชการ 
        ๑๑.๕ ผูไดรับการจางปฏิบัติหนาที่ครูผูสอน ในกรณีระหวางปงบประมาณการจางหากปรากฏวา
เปนผูขาดคุณสมบัติตามที่กําหนด หรือมีความรูความสามารถความประพฤติไมเหมาะสม  ผูมีอํานาจในการจาง 
อาจสั่งเลิกจาง  โดยไมตองแจงใหผูรับจางทราบลวงหนา  โดยไมมีเงื่อนไขและจะไมมีสิทธิเรียกรองใด ๆ ทั้งสิ้น 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๒  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕6๕ 

 
          

                                                       
                     (นายวิชาญ  จินพล) 
       ผูอํานวยการโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

 



ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 
ตามประกาศโรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

................................................................................ 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ป หมายเหตุ 
๑ ประกาศรับสมัคร ๒๒ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๒ รับสมัคร ๒๕ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๓ ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือก ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๔ สอบคัดเลือก ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๕ ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
๖ รายงานตัวและทําสัญญาจาง ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       เลขประจําตัวสอบ................................ 

 

ใบสมัครสําหรับคัดเลือกลูกจางชั่วคราว ตําแหนงครูอัตราจาง 
โรงเรียนชะอวดเครงธรรมวิทยา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
--------------------------------- 

1. ชื่อและช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว).................................................................สัญชาติ...............เชื้อชาติ................... 

2. บัตรประจําตัวประชาชนเลขท่ี ............................................................ออกให ณ จังหวัด........................................... 
    หมดอายุวันท่ี.......เดือน..................................พ.ศ..............เกิดวันท่ี.......เดือน..................................พ.ศ................... 
    อายุ................ ป ............... เดือน (นับถงึวันเปดรับสมัครวันสุดทาย) 

3. เกิดท่ีจังหวัด....................................................ที่อยูปจจุบัน (ตามทะเบียนบานที่สามารถติดตอได) บานเลขที.่.......... 
    หมูที่............ ตรอก/ซอย................................ถนน................................................ตําบล/แขวง.................................. 
    อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย..................โทรศัพท................. 
    สถานท่ีที่ติดตอไดทางจดหมายลงทะเบียน (ในเขตจายของไปรษณีย) บานเลขท่ี.......................หมูท่ี........................ 
    ตรอก/ซอย...........................ถนน..................................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.......................... 
    จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพทมือถือ..................................... 

4. วุฒิการศึกษาที่ใชสมัครคัดเลือก ช่ือคุณวุฒิ.................................................สาขาวิชาเอก........................................... 
    สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา........................................................................................................................ 
    เมื่อวันท่ี.....................................................วุฒิการศึกษาสูงสุดท่ีไดรับคือ................................................................... 

5. หลักฐานที่แนบใบสมัครคัดเลือก เอกสารฉบับจริงและสําเนา จํานวน 1 ชุด 
     5.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ผูมีอํานาจอนุมัติการสําเร็จการศึกษาแลว 
       ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcripts) 
     5.2 ทะเบียนบาน 
     5.3 บัตรประจําตัวประชาชน 
     5.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
     5.5 ใบรับรองแพทยจากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไวไมเกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงวาไมเปนโรคตามกฎ ก.ค.ศ. 
      วาดวยโรค พ.ศ. 2549 
     5.6 รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถายไวไมเกิน 1 เดือน) 
     5.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี) 
     5.8 หลักฐานอื่น ถามี (โปรดระบุ)...................................................................................................................... 
  

รูปถาย 
ขนาด 1 นิ้ว 
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  ขาพเจาขอรับรองวา ขอความดังกลาวขางตนนี้เปนความจริง ถูกตองทุกประการ หากขอความ
ดังกลาวไมเปนความจริง ขาพเจาจะไมเรียกรองสิทธ์ิใด ๆ ท้ังสิ้น 
 

ลงชื่อ.............................................................ผูสมัครสอบ 
      (..........................................................) 

วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ............... 
 
 

บันทึกของเจาหนาที่รับสมัคร ความเห็นของเจาหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ผูสมัครไดเสนอใบสมัครและหลักฐานไวถูกตอง 
     ครบถวนแลว 
 มีปญหาคือ............................................................... 
     ................................................................................. 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(.............................................................) 

ตําแหนง................................................................ 
วันที่............เดือน............................พ.ศ................ 

 

ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครแลว เห็นวา 
 มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศรับสมัคร 
 ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก.......................................... 
     ................................................................................. 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(.............................................................) 

ตําแหนง................................................................ 
วันท่ี............เดือน............................พ.ศ................ 

 
 
 


