
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว ท าหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาจีน 

******************************* 
ด้วยโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑  มีความประสงค์จะ

ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูผู้สอน ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ภาษาจีน จ านวน ๑ อัตรา 
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานด่วนมากท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  

ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี 
๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบ
คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวท าหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

1. ต าแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก 
1.1 ต าแหน่ง ลูกจ้างช่ัวคราว ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ภาษาจีน จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือน               

ละ ๑5,000 บาท/เดือน 
 2.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  2.1 มีวุฒิการศึกษาด้านภาษาจีน  

2.2 มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
     2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  2.5 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2549 
  2.6  เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้   

2.7 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  2.8 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
  2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดีจน
เป็นท่ีสังคมรังเกียจ 

2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
2.11 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

หรือองค์การระหว่างประเทศ 
 3. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   (เอกภาษาจีน) 
  3.2 ต้องมีคุณสมบัติปริญญาตรี ตามท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3.3 เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
 4. ขอบข่ายที่จะให้ปฏิบัติ ปฏบิัติงานเก่ียวกับ 
  4.1 ท าหน้าท่ีครูผู้สอน ภาษาจีน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด 
  4.2 งานอื่นๆท่ีได้รับมอบหมาย 
 



 5. การรับสมัคร 
  5.1 วันเวลา และสถานท่ีรับสมัคร 
   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ท่ีโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม หมู่ท่ี 1                        
ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ในระหว่าวันท่ี 24-30 พฤศจิกายน 2561 
 6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 

6.1  ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 
การศึกษา(Transcript)  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 

6.2 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู /ใบอนุญาตปฏิบัติการสอน พร้อมฉบับจริง                      
จ านวน  1  ฉบับ (ถ้ามี) 

6.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
  6.4 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  1  ฉบับ 
  6.5 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้ามตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  6.6  รูปถ่าย ขนาด  2  นิ้ว  จ านวน  2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  6.7  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส , ใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) จ านวน  1  ฉบับ 

ท้ังนี้ ในส าเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับต้นฉบับทุกฉบับจะคืนให้
ทันทีในวันรับสมัครเมื่อตรวจสอบกับส าเนาถูกต้องว่าถูกต้องแล้ว ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องรับผิดชอบใน
การตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆในใบ
สมัคร พร้อมท้ังยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน 

ในกรณีผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆอันมีผลท าให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิตามประกาศรับ
สมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จะไม่
พิจารณาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆภายหลังมิได้ 

7. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขา้สอบคัดเลือก  
การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเรียงตามล าดับใบสมัครท่ียื่นสมัคร และก าหนดวัน 

เวลา สถานท่ี ในการคัดเลือก ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม                  
ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  

8.  หลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการคัดเลือก 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จะด าเนินการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์ 

ตามขอบข่ ายภารกิจ ท่ี ก าหนด (คะแนน เต็ม  100 คะแนน ) ในวัน ศุกร์  ท่ี  30  พฤศจิกายน  2561                                   
ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
       09.00 น.  เป็นต้นไป 
 

ภาค ก  
- ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 
ภาค ข 
- สอบสัมภาษณ์  ประเมินความเหมาะสม
กับต าแหน่ง (ปฏิบัติการสอนจริง) 
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คะแนนรวม 100  
 

 
 



9.  การจัดล าดับผลการสอบคัดเลือก 
  ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกต้องได้คะแนนสอบในแต่ละภาคไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 โดยโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม จะน าผลคะแนนจากการสอบคัดเลือก มาจัดเรียงล าดับ โดยหากมีคะแนนเท่ากันให้ถือว่าผู้มาสมัครก่อน
เป็นผู้อยู่ล าดับท่ีสูงกว่า 

10. การประกาศผลสอบคัดเลือก 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามล าดับคะแนนท่ีสอบได้ 

ภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.  ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี 
จังหวัดชุมพร โดยเรียงจากผู้ผ่านการคัดเลือกได้คะแนนสูงสุดตามล าดับ 

11. สถานทีป่ฏิบัติงาน 
ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
12.  การจัดท าสัญญาจ้าง   

  12.1  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดระยะเวลาในการจ้าง 
ต้ังแต่วันท่ี ๑ ธันวาคม 2561 ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม 2562 โดยใช้ประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอย
คัดเลือกของโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม เป็นหนังสือเรียกตัวเพื่อจ้าง จึงเป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกท่ีจะต้อง
ทราบประกาศการขึ้นบัญชี ส าหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียกตัวตามล าดับท่ีขึ้นบัญชีไว้  
  12.2 เมื่อส้ินสุดสัญญาจ้าง 31 มีนาคม 256๒ จะด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน                        
เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจึงจัดท าสัญญาต่อเนื่อง 
  12.3 กรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในใบประกาศรับสมัครจะไม่
พิจารณาจัดจ้างหรือยกเลิกการจ้าง โดยไม่มีเงือนไขใดๆท้ังส้ิน 
  อนึ่ง ครูอัตราจ้างรายเดือนท าหน้าท่ีครูผู้สอนภาษาจีน ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างรายเดือน จะไม่มี
ข้อผูกพันท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/ข้าราชการ หากผู้ใดท่ีจะบรรจุ เป็น
ข้าราชการ ต้องด าเนินการสมัครสอบแข่งขันหรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงือนไขตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารและองค์กรกลางก าหนด 
         
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  23  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2561 

           
 

                                                             (นายสนอง   ศิลปกุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ท าหน้าที่ครูผู้สอน ภาษาจีน 

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

ภาค ก ความรู้ความเข้าใจในระเบียบที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- ความรู้ ความสามารถทางวิชาชีพ 
- ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


