
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

ต าแหน่ง  ครูอัตราจ้าง 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

********************************************* 
  ด้วยโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง               
ครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนมากที่ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างชั่วคราว เกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูอัตราจ้างกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์ 

๑.  ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ วิชาเอกชีววิทยา 
จ านวน  ๑ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ  10,760.- บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.1  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  ๒.2  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา วิชาเอกฟิสิกส์ หรือ วิชาเอกชีววิทยา และต้องมี
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ส าเร็จการศึกษา 
  2.3  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิทีไ่ดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.4  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

  3.  การรับสมัคร 
 ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องส านักงานครู โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อ าเภอ              
ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 – 24 มกราคม 2563 ในเวลาราชการ ติดต่อ
สอบถาม  โทร 075-754046 

  4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
 4.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  4.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

 4.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
  4.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 



  4.๕ หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ 
  4.๖ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  4.7 ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนโดยโรงพยาบาลของรัฐ 
  ทั้งนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ 
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและ
การได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือ
รายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ 
ภายหลังมิได้ 

 5. การยื่นใบสมัคร 
  5.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วน 
 5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนใน เขตจ่ายของการ
ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนหรือ E-mail ที่สามารถติดต่อได้ 
 5.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

 6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ 27  มกราคม 2563 ทาง www.thongnain.ac.th  

 7. หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการสอบคัดเลือก 
  ในวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรี 
ธรรมราช 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

เวลา ๐๙.๐๐ – 11.00 น. 
เวลา 13.00 น. 

- สอบข้อเขียน 
- สอบสัมภาษณ์ 

       90 
       10 

รวม  100 
 
 ๘.  เกณฑ์การตัดสินสอบคัดเลือก 
  8.1 ผู้สอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน
จะต้องใช้วิธีการจัดล าดับก่อนหลัง 
  8.2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 8.1 เรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณี
หนึ่งดังนี้ 
   (1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
   (2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
   (3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามก าหนด 
   (4) บัญชีครบ 1 ปี 
 



 9.  การจัดท าสัญญาจ้าง ผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  9.1 ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
วันที่ 3 กุมภาพันธ์  2563  รายงานตัวท าสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงาน 
  9.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือ
เรียกตัวผู้มีสิทธิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัวตาม
วันและเวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
  9.3 ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนต้องไปรายงานตัว 
เพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนดถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  9.4 การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแหน่ง ครูผู้สอนไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพที่เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  9.5 ผู้ที่ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้าง หากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่งเลิก
จ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้าโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
 10. ผลการคัดเลือก  ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ไม่ว่า
กรณีใดๆ 
 
   ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
 
  
 
 
       (นายสมมาศ  หนูแก้ว) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

ตามประกาศโรงเรียนท้องเนียนคณาภิบาล  ลงวันที่  13  มกราคม 2563 
******************************* 

 13 – 24  มกราคม  2563  ประกาศรับสมัคร 
 20 – 24  มกราคม  2563  รับสมัคร 
 27  มกราคม  2563   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือก 
 29  มกราคม  2563   สอบข้อเขียน (90 คะแนน) 
      ตอนที่ 1  ความรู้ทั่วไปและความรู้วิชาชีพครู (50 คะแนน) 
      ตอนที่ 2  ความรู้เกี่ยวกับวิชาเอก (40 คะแนน) 
      ตอนที่ 3  สอบสัมภาษณ์ (10 คะแนน) 
 30  มกราคม  2563   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
 31  มกราคม  2563   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง 
     กุมภาพันธ์  2563   เริ่มปฏิบัติงาน 
 
 


