
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

********************* 
ด้วยโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                
ขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒  ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวท าหน้าที่ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ              
ดังนี้ 

 

 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ                
จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (-เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) 
        

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืน ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับ
ผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอ่ืน จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนด หรือหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)ส าเร็จการศึกษา 
 ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิ             
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
          ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 
          ๒.๔  ผู้ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และมีความรู้ความสามารถในงานบรรณารักษ์จะได้รับ                 
การพิจารณาเป็นพิเศษ 
  

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒    
ตั้งแต่วันที่  ๓๐ เมษายน – ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  
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๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา 
(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
 ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
 ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
      ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง                

และครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์                          

ไว้ในใบสมัคร และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนหรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได ้
          ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ณ ห้องธุรการโรงเรียน             
ทางพูนวิทยาคาร ต าบลทางพูน อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๑๒   

๗. วิธีการคัดเลือก 
 - สอบสัมภาษณ์ 

 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 สอบวันที่  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

สถานที่ สอบคัดเลื อก  ณ  โ รงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ต าบลทางพูน อ า เภอเฉลิมพระเกียรติ                            
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 

๙.  เกณฑ์การตัดสินสอบคัดเลือก 
 ๙.๑ ผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ ได้                   
คะแนนรวมเท่ากันจะใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
 ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา                      
ภายในวันที่  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังนี้ 
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 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 

๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
     -  วันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน  
 ๑๐.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว  
ตามวันเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
 ๑๐.๓ ผู้ ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ                        
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 

๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า                 
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้าง              
อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 

๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้              
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๗  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

           

                                                                        
                                                              (นายอนันทน์  แดงเรือง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร 
 
 
 
 
 



 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ครูอัตราจ้างรายเดือน  

ตามประกาศโรงเรียนทางพูนวิทยาคาร  ลงวันที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๖๑ 
................................................................................ 

 
๒๗  เมษายน  ๒๕๖๑  ประกาศรับสมัคร 
๓๐  เมษายน – ๓ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
  ๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๑   สอบสัมภาษณ์   
  ๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๖๑  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.................. 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

---------------------------------------- 
1. ชื่อ ……………………………………………… นามสกุล …………………………………………….. 

สัญชาติ ……………………… เชื้อชาติ ………………………….ศาสนา ……………………………… 
2. เกิดวันที่ …………. เดือน………………….…………. พ.ศ….….…….... อายุถึงวันรับสมัคร.………………ปี 
3. เกิดท่ีต าบล ……………………… อ าเภอ/เขต ………………………………………. จังหวัด ……………………………………….. 
4. เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน ……………………………………………………………………………. 

ออก  ณ  ส านักงาน ………………………………..……………. เมื่อวันที่ ...…..… เดือน …………………… พ.ศ. ……...……. 
5. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ ……………………… ถนน ………………………………… ต าบล …………………………… 

อ าเภอ/เขต ……………………………..… จังหวัด ……………….………..…………… เบอร์โทร…………………………………….. 
6. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดจากสถาบัน …………………………………...……………………….………ปี พ.ศ……………………… 

ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ……..…………………………………….. วิชาเอก ………………...................…………….. 
มีคุณวุฒิ ความรู้พิเศษ  คือ ………………..………………………………………………………………………………………………….. 

7. หลักฐานที่แนบใบสมัคร  
                ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ์ 

 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
 ส าเนาทะเบียนบ้าน    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 ใบรับรองแพทย์   
 อ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครและข้อความท่ีแจ้งในใบสมัครนี้ถูกต้อง 
และเป็นความจริงทุกประการ 
     ลงชื่อผู้สมัคร …………………………………………….. 
          (………………………..........………………) 
                       วันที่ ……………………………….……………….. 

เจ้าหน้าที่รับสมัคร เจ้าหน้าที่ตรวจคุณสมบัติ 
ได้ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานของผู้สมัครแล้ว 
ถูกต้อง 
 

         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ปรากฏว่า 
    ขาดคุณสมบัติ เพราะ................................... 
    คุณสมบัติถูกต้อง 
         ……………………………………… 
          (……………………………………) 

 

 

     
     รูปถ่าย 

1 น้ิว 
 

เลขประจ าตวัสอบ............... 


