
 
 
 
 

ประกาศโรงเรยีนปะทิววทิยา 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจา้ง 

------------------------------------------------------------------ 
 

ด้วยโรงเรียนปะทิววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต๑๑ มีความประสงค์จะ
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา จึงขออาศัยอำนาจตาม
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6/ว31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2542 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ
ลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546  เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก
เงินนอกงบประมาณ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้าง
ชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง ดังนี้ 

๑.  ตำแหน่งทีร่ับสมคัรคัดเลือก 
   ๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง  ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน  ๑ อัตรา       
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑2,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

๒.  คุณสมบัตขิองผู้มีสิทธสิมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
  ๒.๑  มีสัญชาติไทย 
  ๒.๒  มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๓  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๔  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๕  ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ          
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ๒.๖  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
พรรคในการเมือง 
   ๒.๗  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง
อาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๒.๘  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   ๒.๙  เป็นผูม้ีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบญัญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 หรือมหีนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา ออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
   2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 
 
 
 
 
 



  ๓.  คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง 
  ๓.๑  เป็นผูส้ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
  ๓.๒  ต้องมีคณุสมบัติปริญญาตรีตามที่ ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. กำหนด 
  ๓.๓  มีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ์ที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาต
ปฏิบัติการสอน  
  ๔.  การรับสมัคร 
  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา หรือ
กรอกข้อมูลใบสมัครออนไลนท์างคิวอาร์โค้ด ไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างวันที่ 4 - 10 มกราคม ๒๕๖4 
ติดต่อสอบถามโทร ๐-๗๗๕9-๑๐43 

๕. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายืน่ในวันสมัครสอบ 
  ๕.๑ รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รปู (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  5.๒ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  สำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๔ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๕.๕ ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ    
ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๔๙ 
  ๕.๖  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชือ่ – นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  

  ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับสำเนาว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน  
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอัน
เกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการ
รับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ
ตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเท็จ โรงเรียนสวนศรีวิทยา จะไม่พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้อง
สิทธิ์ใดๆ ภายหลังมิได ้  
 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามลำดับใบสมัครที่ยื่นสมัคร ในวันที่           
11 มกราคม ๒๕๖4  ที่  facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนปะทิววิทยา  หรือทางเว็บไซต์ โรงเรียน 
www.pathiuwittaya.ac.th  หรือทีห่้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา  
           ๗. หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการสอบคัดเลือก 
  ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และสอบสาธิตการสอนตามขอบข่ายภารกิจที่
กำหนด ในวันที ่13  มกราคม  ๒๕๖4  ตั้งแต่เวลา 09.0๐ น. ณ ห้องประชุมผู้บริหารโรงเรียนปะทิววิทยา 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 

วันพุธที่ 13 มกราคม ๒๕๖4  
 
09.0๐ – 12.00 น.  
13.00 เป็นต้นไป 

- สอบข้อเขียน 
  (ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก) 
- สอบสาธิตการสอน 
- สอบสมัภาษณ ์ 
  (ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง) 

          70 
 
 
          30 

 คะแนนรวม         100 
 
 

http://www.pathiuwittaya.ac.th/


ใบสมัคร 

 ๘.  การจัดลำดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ โดยโรงเรียนปะทิววิทยา จะนำ
ผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงลำดับคะแนนที่สูงกว่าตามลำดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากัน ให้ถือว่าผู้
มาสมัครก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า 

 ๙.  การประกาศผลการสอบคัดเลือก 
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกเลือก เรียงตามลำดับคะแนนที่สอบได้ตาม ข้อ ๗ ภายในวันที่  
14 มกราคม ๒๕๖4  ณ ห้องสำนักงานกลุ่มอำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา  

 ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้าง 
  ๑๐.๑ ผู้สอบคัดเลือกได้อันดับที่ 1 รายงานตัว ทำสัญญาจ้างในวันที่ 18 มกราคม ๒๕๖4 
เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนปะทิววิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร หากไม่มารายงานตัว  ตามวัน เวลา ที่
กำหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับต่อไป 
  ๑๐.๒ กรณีที่ตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร จะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น   
      ๑๐.๓ การจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ/ข้าราชการ  
   
   ประกาศ  ณ  วันที่  3  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

     
 
 
 
            (นางกษมาพร  ชวาลิต) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ใบสมคัรสอบคัดเลือกเพื่อจา้งเปน็ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  
โรงเรียนปะทวิวิทยา   

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 

เลขประจำตัวสอบ.............................. 
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา 
 ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงคจ์ะสมัครสอบคดัเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชา............................................................... 
 
๑. ชื่อ – ชื่อสกุล (นาง/นาย/นางสาว)............................................................................................................... 
๒. เกิดวันที่..................เดือน..................................พ.ศ. ...................อายุ.............ปี...........เดือน (นับถึงวันสมัคร) 
๓. วุฒิการศึกษา..............................................................วิชาเอก.......................................................................... 
    จากสถานศกึษา ...................................................................เมื่อวันที่...........เดือน......................พ.ศ. ............. 
๔. ความรู้ความสามารถพิเศษ................................................................................................................................. 
๕. บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่......................................ออกให้ ณ อำเภอ/เขต...............จังหวัด......................... 
๖. ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................หมู่ที่......ตำบล........................อำเภอ..........................จังหวัด........................  
    รหัสไปรษณีย์......................................โทร............................................................. 
๗. สถานภาพ       โสด          สมรส        หม้าย          หย่า 
๘. ชื่อสามี/ภรรยา.......................................................................อาชีพ................................................................... 
๙. ชื่อบิดา......................................................................ชื่อมารดา......................................................................... 
๑๐. ได้แนบหลักฐานต่างๆซึง่ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องแล้วดังนี้ 
  สำเนาใบปริญญาบัตร/วุฒิบัตร/ใบสุทธ/ิใบแสดงผลการเรียน 
  สำเนาบัตรประชาชน  ใบรับรองแพทย์ 
  สำเนาทะเบียนบ้าน  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
  ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(ถ้ามี) อื่น ๆ โปรดระบุ........................................... 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครเข้ารับคัดเลือก
แล้วถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความไม่เป็นความจริงข้าพเจ้าจะไม่เรียกสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้นในการ
คัดเลือก 
 

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

        วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ. ...............  
  

บันทึกของเจ้าหน้าที่รับสมัคร ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้สมัครได้เสนอใบสมัครและหลักฐานได้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่รับ
สมัคร 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผูส้มัครแล้วเห็นว่า 
มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร 
ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก
.............................................. 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
    (..........................................................) 
วันที่............เดือน................................พ.ศ. .................. 
 

 

 



 


