
 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
---------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีความ
ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน   ในด้านการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร จึงประกาศรับสมัครจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบั ติหน้ าที่ ค รูผู้ สอนตั้ งแต่ วันที่  23 พฤศจิกายน  2563 ถึงวันที่  29 พฤศจิกายน 2563  
ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 ๑.  ชื่อตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
  สาขาวิชาเอกภาษาจีน  วุฒิปริญญาตรี  เงินเดือน  ๙,๑๔๐  บาท    จำนวน  ๑  อัตรา 
 ๒.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรรดังนี้ 
  ๒.๑  คุณสมบัติทั่วไป 
        (๑)  มีสัญชาติไทย 
        (๒)  มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  ปี 
        (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
        (๔)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  
หรือ  จิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพล
เรือน 
                 (๕)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือ
เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
        (๖)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุกเพราะกระทำ
ผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ  โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  ไม่เป็นผู้
บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามเป็นที่รังเกียจทางสังคม 
        (๗)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ  ให้ออก  ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
        (๘)  ไม่เป็นข้าราชการ  หรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างของราชการ  ส่วนท้องถิ่น  
( ณ วันทำสัญญา) 
        (๙)  ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
        (๑๐)  ไม่เป็นพระ  ภิกษุ  หรือ  สามเณร 
             ๒.๒.  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
ตำแหน่งดังนี้ 



        (๑)  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  ตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗ 
        (๒)  เป็นผู้สำเร็จตามที่ระบุไว้ในข้อที่  ๑ 
 ๓.  การรับสมัคร 
              ๓.๑  วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร 
         ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียน 
ท่าฉางวิทยาคาร  ตั้งแต่วันที่  ๒3-๒9  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ตั้งแต่  เวลา  ๐๘.๓๐  น. -  ๑๖.๓๐  น.  
 ณ  อาคาร  2  ห้องกลุ่มอำนวยการ 
             ๓.๒   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร 
        (๑)  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  ๑ x ๑.๕ นิ้ว  
โดยถ่ายไม่เกิน  ๖  เดือน  (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน  ๑  รูป 
        (๒)  ใบรายงานผลการศึกษา  และหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่า  เป็นผู้มีวุฒิ
การศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ
ภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย   พร้อมถ่ายสำเนา   จำนวนอย่างละ  ๑  ฉบับ 
        (๓)  บัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน  พร้อมด้วยสำเนา  จำนวน 
อย่างละ  ๑  ฉบับ 
        (๔)  ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกไม่เกิน  ๑  เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่
ต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.  ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
        (๕)  หลักฐานอ่ืนๆ  เช่นใบสำคัญการสมรส  (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)  ใบเปลี่ยน
ชื่อ - สกุล  (ในกรณีที่ชื่อ - นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน )  พร้อมถ่ายสำเนา  จำนวนอย่าง
ละ  ๑  ฉบับ  ทั้งนี้  ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรอง  สำเนาถูกต้อง  และลงชื่อ
กำกับไว้ด้วย 

๓.๓  เงื่อนไขการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร จะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเอง 

เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป  และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศ  รับสมัครจริง  และ
จะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ   ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัคร  ให้ถูกต้องครบถ้วน ใน
กรณีที่มี  ความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร  ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ  อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบ  ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้
ถือว่าการรับสมัคร  และการได้เข้ารับการเลือกสรร   
 ๔.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด  วัน  เวลา  สถานที่ใน
การประเมินสมรรถนะ 
      คณะกรรมการเลือกสรรจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนด
วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ  ภายในวันที่   30  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  ณ บอร์ดหน้า
ห้องห้องกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  และท่ีเว็บไซต์  www.tchsc.ac.th   
  
 
 
 



๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร 
      ผู้สมัครจะต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะดังนี้ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน คะแนน 
๑.  ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ 
     ที่ผ่านมา 

100 สอบสัมภาษณ์ 
สอบสอน 

50 
50 

 

๖.  วัน  เวลา  และสถานที่  เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 
 

วัน  -  เดือน - ปี สถานที ่ การดำเนินงาน เวลา 

1  ธันวาคม  ๒๕63  ห้องประชุมวงค์วาณิช 
สอบสัมภาษณ์ 

สอบสอน 
๐๙.๐๐ น.- ๑๒.๐๐ น. 

 

๗.  เกณฑ์การตัดสิน 
       (๑)  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  
   (๒)  การจัดลำดับที่  ผู้ผ่านการเลือกสรรได้  ให้เรียงลำดับจากผู้ผ่านการเลือกสรรได้
ตามคะแนนจากมากไปหาน้อย  และในกรณีที่มีผู้ผ่านการเลือกสรรได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม  
(จับฉลาก) จากคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง 

 

๘.  การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
   คณะกรรมการดำเนินการเลือกสรร  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรได้
ตามลำดับที่สอบได้ โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  ลงมาตามลำดับภายในวันที่ 3  ธันวาคม  
๒๕63   ณ  บอร์ดหน้ าห้ องกลุ่ มอำนวยการ  โรงเรียนท่ าฉางวิทยาคาร  และทางเว็บ ไซต์   
www.tchsc.ac.th   
  

๙.  การข้ึนบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
    โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  จะไม่ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
 

 ๑๐.  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร 
  การเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรรได้  มารายงานตัวเพ่ือทำสัญญาจ้างให้ถือประกาศขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิ์ได้รับการทำสัญญาจ้าง  โดยจะต้องทำสัญญาจ้างตาม
แบบที่คณะกรรมการกำหนด 
  

๑๑.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร 
  ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องรายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ณ  ห้องบริหารงานบุคคล
โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร  ในวันที่   4  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ถ้าหากเลยเวลาที่กำหนด
จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ 
 

ข้อมูลการติดต่อ  โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 94 ม.6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี  
โทรศัพท์ 084-8493727 ครูวนัวิสา ชูสม, 098-7409838 ครูสุขสันติ์ ทะตัน   



 
 
ประกาศ   วันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

           ลงชื่อ      
                                               (นายภาณุวัฒน์ กระจ่างแจ้ง) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 


