
 
 
 

ประกาศโรงเรียนคงคาประชารักษ์ 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูสอนวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

********************* 
  ด้วย  โรงเรียนคงคาประชารักษ์  อ าเภอนบพิต า  จังหวัดนครศรีธรรมราช ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒  มีความประสงค์จะด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง  ท าหน้าที่
ครูผู้สอน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐  เร่ือง การมอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัคร
บุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูอัตราจ้างท าหน้าที่สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ที่จัดจ้าง
ด้วยเงินอุดหนุนบ ารุงการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก 

1.1 ต าแหน่งครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือน
ละ ๙,๑๔๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ดังรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือสาขา
วิชาเอกท่ีจะสมัครสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้ ( ภาคผนวก) 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
๒.๑  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขากลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มสาขาวิชา 

ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง 
๒.๒  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้ 
๒.๓  มีสัญชาติไทย   
๒.๔  อายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ ์

      ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๖  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้   ไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือน 

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
      ๒.๗  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน 

พรรคการเมือง 
             ๒.๘  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทางอาญา  
เว้นแต่โทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

๒.๙  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
      ๒.๑๐  ไม่เป็นภิกษุ  นักพรต  หรือนักบวช  
 

         3. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

            3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มวิชา หรือทางสาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ ตาม
รายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก) 



            3.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธ์ิที่ออกโดยคุรุสภา หรือ ใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน และยังไม่หมดอายุ 

            3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง เพ่ิมเติมดังนี้ 

                  3.3.1 ความรู้ทางด้านซอฟแวร์ 

                  3.3.2 ความสามารถทางด้านฮาร์ดแวร์ 

                  3.3.3 ความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

         4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
       ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนคงคาประชารักษ์ อ าเภอ
นบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช   ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๖3 เวลา 08.30 – 15.30 น.   

5.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องน ามายื่นในวันสมัคร  
๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล

การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
อนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง   จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล    พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)  จ านวน  ๑  ฉบับ  
๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. 

ฉบับที่ ๓ ( พ.ศ.๒๕๓๕ ) 

 6   การยื่นใบสมัคร 
  6.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
          6.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ไว้ในใบสมัคร 

 6.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 

          7.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าคัดเลือก 
       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิเข้าคัดเลือกในวันที่  ๘  กรกฎาคม  25๖3   ณ  โรงเรียนคงคาประชารักษ์   
และหรือทางเว็บไซต์   
 
 
 
 
 
 
 



  

 8  วัน   เวลา    และการทดสอบ 
          โรงเรียนคงคาประชารักษ์  จะด าเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่    ๙  กรกฎาคม  ๒๕๖3  
สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนคงคาประชารักษ์    ตามก าหนดการสอบ   ดังต่อไปนี้ 

วัน  เดือน  ปี 
เวลา 

การประเมินสมรรถนะ คะแนนเต็ม 

๙  กรกฎาคม 25๖3 
09.00 น. เป็นต้นไป. 

 
 
 

 

ภาค ก. 
ความรู้ความสามารถทั่วไป 
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 
ภาค ข. 
ความเหมาะสมกับต าแหน่ง โดยการสัมภาษณ์  
 

 
25  คะแนน 
๕๐  คะแนน 

 
25  คะแนน 

 

9.  สถานที่สอบ 
โรงเรียนคงคาประชารักษ์ ต าบลกะหรอ    อ าเภอนบพิต า   จังหวัดนครศรีธรรมราช  

10.  เกณฑ์การตัดสินการตัดสินการคัดเลือก 
       10.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวม กันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐    ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกัน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบในข้อเขียนมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้
คะแนนในภาค ข มากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ล าดับที่การสมัครคัดเลือกก่อนอยู่
ในล าดับที่ดีกว่า                
       10.๒  จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลงมา  
ภายในวันที่  ๑๐  กรกฎาคม  25๖3  ณ  โรงเรียนคงคาประชารักษ์    และหรือทางเว็บไซต์   
 
 ๑1.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
       ๑1.๑  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาจัดท าสัญญาจ้าง ในวันที่ 1๓ กรกฎาคม  25๖3 เวลา ๐8.๐๐ -
09.00 น. ณ โรงเรียนคงคาประชารักษ์    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  
                ๑1.๒ การจัดท าสัญญาจ้างคร้ังแรก   จะยึดถือประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและให้มารายงาน
ตัวตาม วัน เวลา ที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  

      ๑1.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน  ตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธ์ิ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
                 ๑1.๔ การจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว  ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยน
สถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
        ๑1.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง 
อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น 
 
  
 



๑2. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด   ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ   ณ   วันที่     ๒๖  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
       
                                                           

                      (นายพยัส  คีรีพันธ์ุ   ) 
                           ผู้อ านวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ 
    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนคงคาประชารักษ์ 
โทร. ๐๗๕-๗๕๑๑๐๙  
      087-2666159 
 
 
 
 
                               
 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
ตามประกาศโรงเรียนคงคาประชารักษ์ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  25๖3 

................................................................................ 
 

๒๖   มิถุนายน   25๖3                         ประกาศรับสมัคร 
๒๙  มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม  25๖3  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๘.๓๐ – 15.๓๐ น.) 
๘ กรกฎาคม   25๖3    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ิสอบเข้ารับการคัดเลือก      
๙ กรกฎาคม   25๖3         สอบคัดเลือก  ภาค ก. , ภาค ข.       
๑๐ กรกฎาคม   25๖3     ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
1๓ กรกฎาคม   25๖3    ท าสัญญาจ้าง (เวลา ๐๘.0๐ – 09.00 น.) 
1๓ กรกฏาคม    25๖3    เร่ิมปฏิบัติงาน 
 

................................................................... ........... 
 
 
 

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเพ่ิมเติมโปรดสอบถามที่ โทร ๐๗๕-๗๕๑๑๐๙ หรือ 

0872666159 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
สังกัดโรงเรียนคงคาประชารักษ์ 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนคงคาประชารักษ์  ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  พ.ศ.25๖3) 
……………………………………………………………………………………………. 
ภาค  ก  ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

-  ความรู้ความสามารถทั่วไป 
- ความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

                        ภาค  ข สอบสัมภาษณ์ ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
- ประวัติการท างาน  ประสบการณ์ 
- บุคลิกภาพ และการวางตน 
- ความรู้ ความสามารถ 
- ความมีปฏิภาณ ไหวพริบ 
- เจตคติต่อความเป็นครู 
- แฟ้มสะสมผลงาน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง   
                    โรงเรียนคงคาประชารักษ์    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

เลขประจ าตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนคงคาประชารักษ์ 

 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 
1. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/ นางสาว)............................................................................................................... ... 
2. เกิดวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.......................อายุ.............ปี........... เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
3. วุฒิการศึกษา.................................................................วิชาเอก...................................... ................................ 
     จากสถานศึกษา ........................................................... .....เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ.............. 
4. ความรู้ความสามารถพิเศษ.................................................................................................... .......................... 
5. บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี...............................................ออกให้ ณ อ าเภอ/เขต................จังหวัด............... 
6. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่......ต าบล........................อ าเภอ..........................จังหวัด.....................
รหัสไปรษณีย์......................................โทร.............................................................  
7. สถานภาพ             โสด           สมรส        หม้าย       หย่า 
8. ชื่อสามี/ภรรยา........................................................... ...............อาชีพ............................................................  
9. ชื่อบิดา.........................................................................ชื่อมารดา................................ .................................... 
10. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึ่งได้ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 

ส าเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธิ/ใบแสดงผลการเรียน 
ส าเนาบัตรประชาชน    ใบรับรองแพทย์ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน    ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี)  
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  อ่ืน ๆ โปรดระบุ........................................... 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการคัดเลือก 

ลงชื่อ.............................................................ผู้สมัครสอบ 
               (..........................................................) 

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ................   
บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วน
แล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับสมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ...............................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

 
 
 
 
 
 

 

 



 


