
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  
จากเงินนอกงบประมาณ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2565 

********************* 
                    ด้วยโรงเรียนควนเนียงวิทยา อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสงค์จะด าเนินการรับ
สมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ  จ านวน  3  อัตรา  ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ด่วนที่สุดที่ ศธ 04009/ว4592                                   
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.  2560 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24  กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน ดังนี้  

1. ชื่อต าแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน 
1.1  ชื่อต าแหน่ง   ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน  3 อัตรา 
       - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก   ภาษาไทย     จ านวน  1  อัตรา 
   - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก   คณิตศาสตร์   จ านวน  1  อัตรา 
       - กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอก   ดนตรีไทย     จ านวน   1  อัตรา 

        1.2  อัตราค่าจ้าง เดือนละ   9,140.-บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
       1.3  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  1 ธันวาคม  2565  ถึงวันที่  30  เมษายน 2566 

2. คุณสมบัติท่ัวไป 
2.1   มีสัญชาติไทย 
2.2   มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี   และไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร   

                          2.3   เป็นผู้มีคุณสมบัติทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
        2.4  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
                           2.5  มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
                           2.6  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          2.7  ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. 2535           
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        2.8  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        2.9   ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
    3.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
          -   มีวุฒิปริญญาตรี   สาขาวิชาเอกที่รับสมัคร 
                  -    ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออก 
โดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 

                    4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
      ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารฉบับจริงและส าเนา 
จ านวน  1  ชุด พร้อมรับรองส าเนาเอกสาร ดังนี้ 

  4.1  ใบสมัครตามแบบที่โรงเรียนก าหนด  
                         4.2  ปรญิญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิฉบับจริงพร้อมส าเนา จ านวน  1   ฉบับ 

4.3   ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริงพร้อมส าเนา     จ านวน  1  ฉบับ 
4.4   ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ฉบับจริงพร้อมส าเนา          จ านวน  1  ฉบับ 

        4.5   ส าเนาทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมส าเนา                      จ านวน  1  ฉบับ  
       4.6   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด  1x 1.5  นิ้ว           จ านวน   2   รูป 
       4.7   บัตรประจ าตัวประชาชน    ฉบับจริง พร้อมส าเนา           จ านวน   1  ฉบับ 
       4.8   ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ออกให้ไม่เกิน   1 เดือน        จ านวน   1  ฉบับ 
                4.9  เอกสารประกอบอื่น ๆ เช่น  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  แฟ้มสะสมงาน 

       หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)  ฉบับจริงพร้อมส าเนา     จ านวน  1  ฉบับ 
 

  5.  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร 
   ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ 

http://www.kornor.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมลงลายมือชื่อก ากับเอกสาร
และหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล    โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา   
ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565  ถึงวันที่  24  พฤศจิกายน  2565  เวลา 08.30-16.30 น.(ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการ) 
 

  6.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 
        การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเรียงตามล าดับการสมัคร ภายในวันที่   
25  พฤศจิกายน  2565   ณ  โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ าเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา และทางเว็บไซต์ 
http://www.kornor.ac.th 
  7.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
      ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบปฏิบัติการสอนและสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 
100 คะแนนโดยพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา อุปนิสัย  เจตคติ และบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

 

http://www.kornor.ac.th/
http://www.kornor.ac.th/
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8.  วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและประกาศผล 

       - คัดเลือกโดยการสอบปฏิบัติการสอน และสัมภาษณ์  ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   
เวลา  09.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมเล็ก  โรงเรียนควนเนียงวิทยา      
                         - การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565  
  

    ผู้มีความประสงค์จะสมัคร สามารถสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่  
กลุ่มบริหารงานบุคคล   โรงเรียนควนเนียงวิทยา   โทรศพัท์ 0-7438-6443  ในวันและเวลาราชการ 
 

ประกาศ   ณ   วันที่   18  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2565 
 
 

                                                                                                                         
 

                                                              (นายโชคชัย  ชัยธรรมโชค) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนควนเนียงวิทยา 
 
 
(แจ้งรายละเอียด  ให้ส่ง Port  และแผนการจัดการเรียนรู้ 1 เรื่อง 50 นาที ให้กรรมการในวันสอบปฏิบัติด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


