
 
 

 
 

ประกาศโรงเรยีนครนพทิยาคม 
เรื่อง  รบัสมคัรคดัเลอืกบุคคลเพื่อจา้งเปน็ลกูจ้างชัว่คราวปฏบิตัหิน้าที่ครผููส้อน 

********************* 

 ด้วยโรงเรียนครนพิทยาคม  ต าบลครน  อ าเภอ  สวี  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 11  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จ านวน  2 
อัตรา ดังนั้นจึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน  จ านวน  2  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ  12,240  บาท (-หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน-) 
       - สาขาวิชาเอกภาษาไทย  จ านวน  1  อัตรา 
 - สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์    จ านวน  1  อัตรา 
 ขอบขา่ยในการปฏบิตัิงาน 
  1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  2) ปฏิบัติงานพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ โดยการจัดอบรมสั่งสอน และจัด
กิจกรรมผู้เรียน 
  3) ปฏิบัติงานจัดระบบและกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4) ปฏิบัติงานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
       2.  คุณสมบัตขิองผู้มสีทิธสิมัครเขา้รบัการคดัเลือก มดีงันี ้
  2.1 คุณสมบตัิทัว่ไป 
   1) มีสัญชาติไทย 
   2. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)  
   3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
  6) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ในกฎหมายองค์กรวิชาชีพครู 
   7) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา   
   8) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
   9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   10) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษ 
ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
   11) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน 
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
   12) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะการกระท าผิดวินัย 
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น 



   13) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ของรัฐ  
   14) ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร นักพรต นักบวช 
     2.2 คณุสมบตัเิฉพาะ 
   2.2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย 
   2.2.2. เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ
วิชาชีพครูตามท่ีคุรุสภาอกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
 3.  วนั เวลา และสถานที่รบัสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไดท้ีโ่รงเรียนครนพิทยา
คม ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  ตั้งแต่วันที่  18 – 24 ตุลาคม  2560  ไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 

 4.  เอกสารและหลักฐานทีผู่ส้มัครจะต้องน ามายืน่ในวนัสมคัร 
  4.1 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอนุมัติแล้ว      
                พร้อมต้นฉบับ                                                      จ านวน  1  ฉบับ 

  4.2 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)  พร้อมต้นฉบับ  จ านวน  1  ฉบับ 
            4.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตาม  
                           ทีคุ่รุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน     พร้อมต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ 

  4.4  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมต้นฉบับ  จ านวน  1  ฉบับ 
  4.5  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมต้นฉบับ   จ านวน  1  ฉบับ 
  4.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) พร้อมต้นฉบับ จ านวน  1  ฉบับ  
  4.7  รูปถ่าย ขนาด  1  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดอืน) 
  4.8  ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549       จ านวน 1 ฉบับ 
 5.  เงือ่นไขในการรบัสมคัร 

     ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง  และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทัง้ยื่นหลักฐานในการสมัครถูกต้องครบถ้วน ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัคร
สอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
และโรงเรียนครนพิทยาคม  จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 6.  การประกาศรายชือ่ผู้มสีทิธิเ์ขา้รบัการคดัเลือก 
 โรงเรียนครนพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกภายในวันที่  25  ตุลาคม  
2560  ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ต าบลครน  อ าเภอสวี   จังหวัดชุมพร  

 7. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารคดัเลือก 
 การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่  27  ตุลาคม  2560  ณ โรงเรียนครนพิทยาคม 

วนั เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม 
วันที่  27 ตุลาคม 2560 
10.00 น. - 11.30 น. 

สอบข้อเขียน 
1. ความรู้ความสามารถทั่วไป 
     - ความรอบรู้ 
     - ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
2.  ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 

100 



วันที่  27 ตุลาคม 2560 
13.00 น. เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์ 50 

 8.  เกณฑ์การตดัสินและเงื่อนไขในการท าสัญญาจ้าง 
  8.1 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมไมน่้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน   
จะใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง                
  8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด
ตามล าดับลงมา  ภายในวันที่  28 ตุลาคม 2560 โดยขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 2 ปี  นับตั้งแต่ประกาศผลการคัดเลือก  แต่
หากมีการคัดเลือกในต าแหน่งเดียวกันครั้งใหม่ บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผล
การคัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  
  1)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
  2)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                      3)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
  4)  บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกสิ้นสุดระยะเวลาการขึ้นบัญชี 
 9.  การจดัท าสญัญาจา้งผูผ้า่นการคดัเลือก/เงื่อนไขการจา้ง 
      9.1 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก  เป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน และให้มารายงานตัว ท าสัญญา
จ้างในวันที่  31 ตุลาคม 2560 
    9.2 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
    9.3 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
    9.4 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น  

 10. ผลการคดัเลือกของคณะกรรมการถอืเปน็ทีส่ิ้นสดุ ผูส้มคัรคดัเลอืกหรือบุคคลอืน่จะคดัคา้นไม่ได้
ไมว่า่กรณีใดๆ  
 
  ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตามระเบียบแนบท้ายประกาศนี้ 

   ประกาศ  ณ  วันที่  17  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560 
           

 
 
                                                              (นายสนอง  ศิลปกุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนครนพิทยาคม 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ปฏทิินการด าเนินการคดัเลอืก 
ลูกจา้งชัว่คราวเพื่อปฏบิัตหินา้ที่  

ตามประกาศโรงเรยีนครนพทิยาคม  ลงวนัที ่17 ตลุาคม 2560 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 11 

 

ที ่ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน วนั เดือน ป ี หมายแหต ุ

1 ประกาศรับสมัคร 17 ตุลาคม 2560  

2 รับสมัคร 18 – 24 ตุลาคม  2560   ๐๙.๐๐น. – ๑๖.๐๐ น. (ไมเ่ว้น
วันหยุดราชการ) 

3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 25  ตุลาคม  2560  

4 สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   27  ตุลาคม  2560  

5 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 28 ตุลาคม 2560  

6 รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 31 ตุลาคม 2560  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  


