
 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
เร่ือง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
------------------------------------------------------------------------ 

 ด้วยโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื ่อเป็นครูอัตราจ้างชั ่วคราวปฏิบัติหน้าที ่ครูผู ้สอน ในด้านการจัดการศึกษา            
ของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จึงประกาศรับสมัครจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื ่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว                 
ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอนจำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๑. ช่ือตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
  1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย เงินเดือน 9,140 บาท จำนวน  1    อัตรา 
  2. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์  เงินเดือน 9,140 บาท จำนวน  1    อัตรา 

 ๒. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 
 2.1 ครูอัตราจ้างสอนวิชาเอกภาษาไทย 
  (1) จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย 
  (2) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
  (3) มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการสอนวิชาภาษาไทย 
  (4) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
และยังไม่หมดอายุ 

  2.2 ครูอัตราจ้างสอนวิชาเอกฟิสิกส์ 
  (1) จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์ 
  (2) เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 
  (3) มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการสอนวิชาฟิสิกส์ 
  (4) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 

(5) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2546 หรือใบอนุญาตการสอนที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
และยังไม่หมดอายุ 

 
.../3. กำหนดการรับสมัคร 



3. กำหนดการรับสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร 
 3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ให้ผู ้ประสงค์ขอรับใบสมัครและยื ่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที ่ห้องกลุ ่มอำนวยการ              
อาคาร  2  โร ง เร ี ยนท ่ าฉางว ิทยาคาร  ระหว ่ า งว ันท ี ่  21 -  30 ต ุ ลาคม 2565                              
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  

 3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
  (๑) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว  

โดยถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 2 รูป 
(๒) ใบรายงานผลการศึกษา และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า เป็นผู้มีวุฒิการศึกษา

ตรงกับตำแหน่งท่ีสมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย (ตัวจริงและสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ) 

(๓) บัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้าน (ตัวจริงและสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ) 
  (๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ 
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๕) หลักฐานอื่นๆ เช่นใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปล่ียนช่ือ - สกุล 
(ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) พร้อมถ่ายสำเนา จำนวนอย่างละ ๑ 
ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง สำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้
ด้วย 

 4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ในวันอังคารท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ห้องกลุ่ม
อำนวยการ อาคาร 2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร และทางเว็บไซต์ www.tchsc.ac.th 
 5. ดำเนินการคัดเลือก/ปฏิบัติ/สัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.                   
ณ ห้องประชุมวงศ์วานิช อาคาร 2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
  ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน คะแนน 
ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์
ท่ีผ่านมา 

100 สอบสัมภาษณ์ 
สอบสอน 

50 
50 

   

  เกณฑ์การตัดสิน 
  (๑) ผู้ท่ีถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ท่ีสอบได้คะแนนในการประเมินไม่ต่ำกว่า 

ร้อยละ ๖๐ 
(๒) การจัดลำดับที่ ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ ให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้ตามคะแนน

จากมากไปหาน้อย และในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม (จับฉลาก) จาก
คณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง 

 6. ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือก ในวันจันทร์ที ่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์    
ห้องกลุ่มอำนวยการ อาคาร 2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร และทางเว็บไซต์ www.tchsc.ac.th 

.../ 7. ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก 

http://www.tchsc.ac.th/
http://www.tchsc.ac.th/


 7. ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้าง ในวันอังคารท่ี 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกลุ่ม
อำนวยการ อาคาร 2 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร ถ้าหากเลยเวลาท่ีกำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์   
 8. ข้อมูลการติดต่อ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 94 ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท์ 084-8493727 ครูวันวิสา ชูสม ,083-1728856 ครูภาวศุทธิ์ สังข์กุญชร,                                       
098-0476965 ครูสุขสันต์ิ ทะตัน 
  

ประกาศ วันท่ี ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

  
       (นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง) 
          ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 


