
 

 
  
 
 
 

ประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน 

 จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 
.......................... 

  ด้วยโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช   
ประสงค์จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จากเงินนอกงบประมาณ ปี 2565 
จำนวน 1 อัตรา  ดังนั้นอาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/
ว 4562  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้าง
ชั่วคราว  สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่  24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง  การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว   
จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  ดังนี้     
  1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง 

1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จำนวน 1 อัตรา   
- สาขาวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา 

 1.2 อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  9,340 บาท (เก้าพันสามร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 1.3 ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่วันที่  27 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565  ถึงวันที่ 31 เดอืน มีนาคม 
       พ.ศ. 2566 
  2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก มีดังนี้ 
 2.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
         2.2.1 เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.
กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วย  
        2.2.2 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
  3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ ป ร ะ ส งค์ จ ะส มั ค ร เข้ า รั บ ก ารคั ด เลื อ ก  ส าม ารถ ด าวน์ โห ล ด ใบ ส มั ค ร ได้ ท า ง
เว็บไซต์http://www.chauatwit.ac.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 1)  โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร อำเภอชะ
อวด  จงัหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา  
08.30 น. – 16.30 น. (ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ) 
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  4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารฉบับจริงและ
สำเนาจำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาเอกสารด้วยตนเอง ดังนี้  
 4.1 ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้วและ 
ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
 4.2 สำเนาทะเบียนบ้าน  
 4.3 บัตรประจำตัวประชาชน (ยังไม่หมดอายุ) 
 4.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามท่ี 
คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 4.5 ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็น 
โรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
 4.6 รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
จำนวน 3 รูป 
 4.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี) 
 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก  จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานใน
การสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัคร
คัดเลือกไม่มีสิทธิ์คัดเลือกตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้
เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น 
  5. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภายใน 
วันที่ 22 มิถุนายน 2565  ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร และทางเว็บไซต์ http://www.chauatwit.ac.th 
  6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
   ผู้สมัครต้องเข้ารับการคัดเลือกจากคุณลักษณะส่วนบุคคล คะแนนเต็ม 25 คะแนน  การพัฒนา
ตนเองและวิชาชีพ คะแนนเต็ม 25 คะแนนและความสามารถด้านการสอน คะแนนเต็ม 50 คะแนน ดังนี้ 
 6.1 คุณลักษณะส่วนบุคคล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ประเมินจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  6.1.1 บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา 
  6.1.2 วุฒิภาวะทางอารมณ์และการมีปฏิภาณการแก้ปัญหา 
  6.1.3 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เจตคติ  และอุดมการณ์ความเป็นครู 
 6.2  การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) ประเมินจากแฟ้มสะสมงาน ดังนี้  
  6.2.1 ประวัติการศึกษา 
  6.2.2 ผลงานที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกท่ีสำเร็จการศึกษา 
  6.2.3 การเข้าถึงชุมชน และการมีจิตสาธารณะ 
 6.3 ความสามารถด้านการสอน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินจากการสอบการ
ปฏิบัติการสอน ดังนี้ 
  6.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้  (จำนวน 5 ชุด) 
  6.3.2 ทักษะและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับสาขาวิชาและบริบทของชั้นเรียน 
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  6.3.3 ทักษะการใช้คำถามและการตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้เรียน 
  6.3.4 การใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ 
  6.3.5 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
  7. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคารจะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. 
เป็นต้นไป ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
   8. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชี 
 ผู้ถือว่าผ่านการคัดเลือก ต้องได้รับคะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงลำดับจาก 
มากไปน้อย หากคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า 
    9. การประกาศผลการคัดเลือก 
 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร จะประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2565 
ณ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  และทางเว็บไซต์ http://www.chauatwit.ac.th 
    10. การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือก 
 จะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก 
สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะยกเลิกบัญชีเฉพาะราย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 10.1 ผู้นั้นได้สั่งจ้างไปแล้ว 
 10.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิ์การจ้าง 
 10.3 ผู้นั้นไม่ไปรายงานตัว เพื่อรับการจ้าง 
 10.4 ผู้นั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามระยะเวลาที่กำหนด 
 10.5 ผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร 
    11. การดำเนินการจัดจ้าง 
 11.1 การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก  จะยึดประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ มาทำสัญญา
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกไปรายงานตัว  ตาม วัน เวลา ที่
กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตาม วัน 
เวลา ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ 
 11.2 ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน หากผู้ได้รับคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 
 11.3 หากตรวจสอบภายหลงัพบว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนดหรือรายงานข้อมูลใน
เอกสารโดยเป็นเท็จ ผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้  
 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  14  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 

 
 (นางวิมล  หนูชุม) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร  ลงวันที ่14 มิถุนายน 2565) 
 

ที ่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายเหตุ 
1 ประกาศรับสมัคร วันที่ 14 มิถุนายน 2565  
2 รับสมัคร วันที่ 15 มิถุนายน 2565 –  

21 มิถุนายน 2565 
 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  วันที่ 22 มิถุนายน 2565  
4 สอบคัดเลือกจากความสามารถด้าน 

การสอน  คุณลักษณะส่วนบุคคลและ 
การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ  

วันที่ 23 มิถุนายน 2565  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  วันที่ 24 มิถุนายน 2565  
6 รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน  วันที่ 27 มิถุนายน 2565  
7 จัดส่งสัญญาจ้างให้สำนักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565  

 
 
 
 
 
 
 


