
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
เร่ือง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

 

 ด้วย โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1     
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้น 
อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ศธ 04009/3876 ลงวัน ท่ี               
15  มีนาคม  2547 เรื่อง การบริหารงานบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ท่ี 29/2546 เรื่อง มอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราวและหนังสือส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ท่ี ศธ 04163/1383 เรื่อง การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวท่ีจ้างจากเงิน
งบประมาณ  ลงวัน ท่ี 8 พฤษภาคม 2562  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็น ลูก จ้างช่ัวคราว         
ต าแหน่ง ครูผู้สอน  

  ๑. ต าแหน่งครูผู้สอน 
   ๑.๑ สาขาวิชาศิลปะ 
   ๑.๒ จ านวน  1  ต าแหน่ง 
   ๑.๓ อัตราค่าจ้าง เดือนละ  ๙,000  บาท  
  ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
   ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาศิลปะ หรือปริญญาตรี     
สาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด ส าหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐาน         
ทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.ก าหนดหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงาน
ผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
   ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
   ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
   2.5 ไม่เป็นผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ 
  ๓. วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่น    
ใบสมัครได้ท่ีโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 
ต้ั ง แ ต่ วั น ท่ี  ๓  ธั น ว าคม  ๒ ๕ ๖ ๓  จน ถึ ง  7 ธั น ว าค ม  ๒ ๕ ๖ ๓  ต้ั ง แ ต่ เว ล า  09.00 - 15.00 น .                         
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
  ๔. เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว              
และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร 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 หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือ-สกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน  ๓  รูป 
 ๔.๗ ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ จ านวน  1  ฉบับ 



 
  5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก
ภายในวันอังคาร ท่ี 8 ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
  6. วิธีการคัดเลือก 
 6.1 สอบข้อเขียน ๕0   คะแนน 
  -  วิชาความรู้ท่ัวไป  
  -  วิชาการศึกษา 
 ๖.๒ ทดสอบการสอน ๕๐   คะแนน 
 ๖.๓ สอบสัมภาษณ์ ๕๐   คะแนน 
  ๗. วัน เวลา และสถานท่ีสอบคัดสอบ 
   โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จะด าเนินการทดสอบการปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์     
ในวันพุธ ท่ี 9 ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานท่ีสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
  8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
   8.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีท่ีมีผู้ได้
คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล า ดับท่ีดีกว่า        
หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ท่ีสมัครในล าดับก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีดีกว่า  
   8.๒ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้
คะแนน รวมสูงลงมา ภายในวันท่ี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่หากมีการสอบคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ 
บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกต้ังแต่วันประกาศผลการสอบคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับ       
การคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้  
   ๑) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   ๓) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  9. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
   9.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในล าดับท่ี 1 
จะต้องเข้ารับการจัดท าสัญญาจ้างวันจันทร์ท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา 0๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
   9.๒ การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการ
สอบคัดเลือก เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
ครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลาท่ีก าหนดจึงเป็นหน้าท่ีของผู้สมัครท่ีต้องรับทราบตามประกาศรายช่ือ
   9.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นครูรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างครูรายเดือน ตามก าหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศ
รายช่ือ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
   9.๔  การ จ้างครู ร าย เดื อนนี้  ไม่ มี ข้ อ ผูกพั น ต่อ เนื่ อ ง ท่ี จะน า ไป สู่การบรร จุ               
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
   9.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหาก
ปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจใน
การจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ
ท้ังส้ิน 
 
 
 



  10. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นท่ีส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

 ประกาศ ณ วันท่ี  3  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256๓  

 
 
        
       (นายจ านงค์  นวลขาว) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 
 
 
 
ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ : โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง โทร. 077-355500 หรือ  
       โทร. 086-9466896 ผอ.จ านงค์  นวลขาว 



ใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 

เลขประจ ำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนนิคมสร้ำงตนเอง 

 ด้วย ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้ำงเป็นครูอัตรำจ้ำงช่ัวครำว ต ำแหน่งครูผู้สอน 
สำขำวิชำเอกศิลปะ 

1. ช่ือ – ช่ือสกุล (นำย/นำง/นำงสำว)................................................................................................................... 
2. เกิดวันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ. ......................อำยุ.............ปี...........เดือน (นับ งึงวันสมัคร) 
3. วุฒิกำรศงกษำ.................................................................วิชำเอก....................................................................... 
    จำกสึำนศงกษำ ....................................................................เมื่อวันท่ี...........เดือน......................พ.ศ............. 
4. ควำมรู้ควำมสำมำรึพิเศษ............................................................................................................................... 
5. เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน...........................................ออกให้ ณ อ ำเภอ................จังหวัด.......................... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี..................หมู่ท่ี......ต ำบล........................อ ำเภอ..........................จังหวัด.......................    
    รหัสไปรษณีย์..................................เบอร์ติดต่อ............................................................. 
7. สึำนภำพ             โสด           สมรส        หม้ำย             หย่ำ 
8. ช่ือสำมี/ภรรยำ (ึ้ำมี)......................................................................อำชีพ....................................................... 
9. ช่ือบิดำ........................................................................ช่ือมำรดำ...................................................................... 
10. ได้แนบหลักฐำนต่ำง ๆ ซง่งได้ลงช่ือรับรองส ำเนำึูกต้องแล้วดังนี้ 

  ส ำเนำใบปริญญำบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลกำรเรียน 
  ส ำเนำบัตรประชำชน  ใบรับรองแพทย์ 
  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพครู 
  ใบเปล่ียนช่ือ/สกุล (ึ้ำมี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อควำมท่ีแจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำรสมัครเข้ำรับ
คัดเลือกแล้วึูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมไม่เป็นควำมจริงข้ำพเจ้ำจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ 
ท้ังส้ินในกำรคัดเลือก 

ลงช่ือ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

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

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐำนได้ึูกต้องครบึ้วน
แล้ว 
ลงช่ือ...............................................เจ้ำหน้ำท่ีรับสมัคร 
   (...................................................) 
วันท่ี............เดือน...............................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่ำ 
มีคุณสมบัติครบึ้วนตำมประกำศรับสมัคร 
ขำดคุณสมบัติเนื่องจำก..................................... 
ลงช่ือ........................................เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
    (...........................................) 
วันท่ี............เดือน.........................พ.ศ. .................. 

 

 

 


