
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนนครสวรรค ์
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  
--------------------------------------------------------------------- 

 ด้วย โรงเรียนนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มีความประสงค์จะ
ด าเนินการคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอนคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่งครูผู้สอน
คณิตศาสตร์  จ านวน 1 อัตรา จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ  มีรายละเอียดดังน้ี 
 ๑. ชื่อ ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้าง 
   ๑.๑ ต าแหน่ง ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  จ านวน ๑ อัตรา  ในอัตราเดือนๆ ละ 15,000 บาท 
      ๑.๑.๑  คุณสมบัติของผู้สมัครและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ดังนี้ 

๑) เพศชาย/หญิง เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์
หรือการสอนคณิตศาสตร์  

2) อายุ ๒3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร 
3) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธ์ิที่ออกโดยคุรุสภา หรือ 

ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
4) มีประสบการณ์ในการสอนคณิตศาสตร์  

 2. หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1) ใบสมัครครูสอนคณิตศาสตร์ โรงเรียนนครสวรรค์ จ านวน ๑ ฉบับ (ดังเอกสารแนบท้าย

ประกาศ) 
2) รูปถ่าย ขนาด 1 น้ิว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)    จ านวน 1 รูป 
3) ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ   จ านวน 1 ฉบับ 
 ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
4) ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)    จ านวน 1 ฉบับ 
5) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู    จ านวน 1 ฉบับ 
6) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน 1 ฉบับ 

 3.  การรับสมัคร 
  3.๑ วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครทางออนไลน์ ที่ ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ตุลาคม 2564 
ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ Email: kanyarad.c@nssc.ac.th) 
 
 
 
 



  3.๒  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและให้ยื่นเอกสารที่แสดงว่า
ผู้สมัครเคยมีประสบการณ์ในต าแหน่งที่ตนเองสมัคร (ถ้ามี) ในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครผู้สมัครต้อง
ตรวจสอบให้ถูกต้อง พร้อมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานในการสมัครให้ครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการ
บกพร่องของผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ ซึ่งจะท าให้
ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครเป็นอันยกเลิก โดย
ผู้สมัครจะเรียกร้องความเสียหายจากผู้ใดมิได้ 
 4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  โรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
ณ ส านักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์ และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ และเว็บไซต์โรงเรียนนครสวรรค์ 
https://www.nssc.ac.th 
 5. วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก  
  โรงเรียนนครสวรรค์ จะด าเนินการคัดเลือกโดยการประเมินสมรรถนะ และสัมภาษณ์        
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ผ่านทาง Video Conference ตั้งแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป  
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก 
  ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ โดยก าหนดให้มีการทดสอบภาคความรู้ และ
ภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผ่านทาง Video Conference  
 7. เกณฑ์การตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการทดสอบภาคความรู้ ปฏิบัติ
และสัมภาษณ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ และการจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่ของผู้ที่สอบได้ ตามประกาศของโรงเรียน
นครสวรรค ์
 8. การจัดล าดับที่ 
  โรงเรียนนครสวรรค์ จะพิจารณาคะแนนรวม เรียงตามล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมา
ตามล าดับ หากคะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากการทดสอบภาคปฏิบัติมากกว่าเป็น
ล าดับแรก 
 9. การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 
   โรงเรียนนครสวรรค์ จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามล าดับคะแนน ณ ส านักงาน          
ก ลุ่ม งบประมาณ สินทรัพย์  และบุ คคล  โ ร ง เ รี ยนนครสวรรค์  และ เ ว็บ ไซต์ โ ร ง เ รี ยนนครสวรรค์ 
https://www.nssc.ac.th   ในวันที่  28 ตุลาคม  256๔ โดยการขึ้นบัญชีรายช่ือดังกล่าวให้มีผลใช้ได้ภายใน  
๑ ปี นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป หากพ้นก าหนดน้ีแล้วหรือการคัดเลือกใหม่ให้เป็นอันยกเลิก 
 
 
 
 

https://www.nssc.ac.th/
https://www.nssc.ac.th/


 ๑0. การจัดท าสัญญาจ้าง   
  ผู้ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในล าดับที่จะจ้างให้ปฏิบัติงานจะต้องท าสัญญาจ้างเป็น ลูกจ้าง
ช่ัวคราวกับโรงเรียนนครสวรรค์ ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องส านักงานกลุ่ม
งบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล โรงเรียนนครสวรรค์ ตามล าดับที่ได้รับการคัดเลือก  
 ๑1. ผู้ค้ าประกัน   
  ผู้ค้ าประกันสัญญาจ้าง ได้แก่ ต าแหน่งข้าราชการ หรือ ข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือขา้ราชการสังกัดเทศบาล หรืออ่ืน ๆ  

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

 
 
                                         (นางสาวจงกล  เดชปั้น) 
                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนนครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ใบสมัครคัดเลือกลูกจ้างช่ัวคราว 
ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ 

โรงเรียนนครสวรรค์ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ 
.......................................................................................  

 
1.  ชื่อ      นามสกุล      

สัญชาติ     เชื้อชาติ    ศาสนา    
2.  เกิดวันที่   เดือน     พ.ศ.       

อายุถึงวันสมัคร    ปี   เดือน           วัน 
3.  เกิดที่ต าบล    อ าเภอ    จังหวัด      
4.  เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน           

ออก ณ ส านักงาน    เมื่อวันที่  เดือน   พ.ศ.   
5.  ที่อยู่ปัจจุบัน    หมู่  ถนน    ต าบล     

อ าเภอ    จังหวัด     รหัสไปรษณีย์    
เบอร์โทรศัพท์มือถือ           

6.  ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก          
ได้รับวุฒิการศึกษา           
มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ          

ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนนครสวรรค์ 
 

ลายมือชื่อ    ผู้สมัคร 
(    ) 

       ยื่นใบสมัคร วันที่       เดือน   พ.ศ.2564 
 


