
 
ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 

   เรื่อง    รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง 
--------------------------------- 

             ด้วย โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 มีความประสงค์
จะด าเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ ครูอัตราจ้าง จ านวน  1 อัตรา ดังนั้น 
อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0527.6 / ว 31 ลงวันที่ 26 เมษายน 2552 เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราว หนังสือกระทรวงการคลังที่ ศธ 0415/ว23 ลงวันที่ 20 มีนาคม
คม 2546  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ    
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2560 และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้น
พ้ืนฐาน ตามค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  เรื่องมอบ
อ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ต าแหน่งที่รับสมัคร      
                 ต าแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกเคมี  จ านวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง เดือนละ  12,000 บาท /เดือน 

           2.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก     
   2.1 มีสัญชาติไทย 
 2.2 อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ 
 2.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 2.4 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามตามาตรา 30  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 2.5  เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. 2546 พร้อมมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

       2.6 ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิต 
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบหรือไม่เป็นโรคตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549 
  2.7 ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
  2.8. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เพราะกระท าผิดทางอาญา เว้น
แต่โทษ ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม
อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ 
  2.10 ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช 
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๓. คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
  3.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา เคมี  
  3.2 ต้องมีคุณสมบัติตามท่ี ก.ค. หรือ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  3.3 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู 

4.  ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ  
 4.1 ท าหน้าที่สอน วิชาเคมี  ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 – 6 
 4.2 งานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
5.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร      

 4.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับเอกสารและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ใน วันที่ 30 เมษายน 2562 – 8 พฤษภาคม 2562  เวลา 08.30-16.30 น.    
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   

6.  เอกสารที่จะต้องน ามายื่นในวันสมัครคัดเลือก   
6.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด าขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 

และเป็นรูปถ่ายครั้งเดียวกัน        จ านวน  2  รูป 
6.2 ส าเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผล

การเรียนที่แสดงสาขาวิชาที่สมัคร          จ านวน  1  ฉบับ 
6.3  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู   จ านวน  1  ฉบับ 
6.4  ส าเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมส าเนา         จ านวน  1  ฉบับ 
6.5  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                         จ านวน  1  ฉบับ 
6.6 ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วย

โรค พ.ศ. 2549          จ านวน  1 ฉบับ 
 6.7 หลักฐานอื่น ๆ เช่นใบส าคัญสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)  จ านวน  1  ฉบับ 

             ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ และต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบ
และรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร ไม่
ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ จะรียกร้อง
สิทธิ์ใด ๆ ภายหลังไม่ได้ 

7.  การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก       
  ประกาศรายช่ือตามล าดับที่สมัคร วันที ่9 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม     

           6.  วิธีการคัดเลือก  
           จะด าเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน สัมภาษณ์ และสอบภาคปฏิบัติ  วันที่ 10 
พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ดังนี้ 
 

            วัน  เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม 
10 พฤษภาคม  256๒ 
    09.00 น. เป็นต้นไป 

ภาค ก  ความรู้ ความสามารถ ทั่วไป 
ความรู้ ความสามารถเฉพาะวิชาเอก 

 

 
50 
50 

 ภาค ข   สอบสัมภาษณ์และสอบภาคปฏิบัติ 50 
                                       รวม 150 



 

8.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการคัดเลือก  
               8.1  ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนที่สอบคัดเลือกทั้งสองภาครวมกัน ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ล าดับเลขที่สมัครสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงโดยไม่มีการขึ้นบัญชี  
               8.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โดยเรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนน ภายในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  และข้ึนบัญชีผู้สอบได้ไว้เป็นเวลา 2 ปี 

          9.  การจ้างและเงื่อนไขการจ้าง    
9.1 จะด าเนินการท าสัญญาจ้างผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่

นักการภารโรง ล าดับที่  1 ได้รับการคัดเลือกและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที ่13 พฤษภาคม 2562  ณ  โรงเรียน  
เขาทะลุพิทยาคม 

9.2  การจ้างตามข้อ 9.1 ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ ผู้ได้รับการจ้างต าแหน่งนักการภารโรง  จัดท าสัญญาจ้างในกรณี
ระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้  ความสามารถ            
ความประพฤติ ไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 

9.3  เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้าง โรงเรียนจะท าการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง เพื่อต่อสัญญา
หรือไม่ต่อ หากผ่านการประเมินในระดับดีขึ้นไป (ร้อยละ 80) จึงจะท าสัญญาจ้างในปีต่อไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 

                                                       
                                  ลงชื่อ..................................................  
               (นายสนอง  ศิลปกุล) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 
ปฏิบัติหน้าท่ี ครูอัตราจ้าง 
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
………………………………………….. 

 
1. ชื่อ................................................นามสกุล...................................................สัญชาติ....................... .............  

เชื้อชาติ..................................นับถือศาสนา.............. ..................สถานภาพ................................................. 
2. เกดิเมื่อวันที่..................................................................................อายุ.......................ปี  
3. เลขที่ประจ าตัวประชาชน.............................................................ออกให้ที่อ าเภอ/เขต…………………………… 

วันเดือนปีที่ออกบตัร....................................................... ...........หมดอายุ..................................................... 
4. ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี........................หมู่ที่.......................ถนน.................................. ................................. 

           ต าบล................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด.......... ......................... 
           หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.................................................................................................. .......... 

หมายเลขโทรศัพทส์ ารองที่ติดต่อได้สะดวก..................................................................................... .......... 
5. ส าเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด จาก...................................................................................................................... 

ได้รับวุฒิการศึกษา......................................................สาขา............................................ ............................. 
6. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องแล้วมาพร้อมกับใบสมัคร 

รวม..............................ฉบับ ดังนี้ 
  (    )   ใบแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   บัตรประจ าตัวประชาชน    จ านวน  1  ฉบับ 
  (    )   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก แว่นตาด า จ านวน  3  รูป (ไม่เกิน 6 เดือน) 
  (    )   ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1  เดือน      
                    (    )   หลักฐานอื่น ๆ (โปรดระบุ)       

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จหรือไม่ตรง                   
กับความเป็นจริง ให้ถือเป็นหลักฐานเพ่ือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที 
 
         (ลงชื่อ)..................................................ผู้สมัคร 
                 (...................................................) 
บันทึกเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ 
 ไดต้รวจสอบคุณสมบัติพร้อมเอกสารหลักฐานเบื้องต้นแล้ว ปรากฏว่า 
  (    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
  (    )  หลักฐานไม่ครบ คือ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.                                                       
                   (ลงชื่อ)......................................................... 

                  (.....................................................) 
             วันที่...........เดือน..........................พ.ศ..................       

 
รูปถ่าย 



 

ก าหนดการรับสมัครบคุคลเพื่อคดัเลือกเป็นลกูจ้างชั่วคราว    
…………………………………………. 

โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม ต าบลเขาทะลุ อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
************************************ 

1. ต าแหน่งครูอัตราจ้าง   วิชาเอก เคมี   จ านวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท / เดือน 
2. ต าแหน่งนักการภารโรง  จ านวน 1 อัตรา อ้ตราเงินเดือน    8,000 บาท / เดือน 

 
ประกาศรับสมัคร           30 เมษายน 2562    
รับสมัคร            30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2562    
                                               (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก    9  พฤษภาคม 2562                              
คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์/สอบภาคปฏิบัติ  10 พฤษภาคม 2562  
ประกาศรายช่ือและข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก  10  พฤษภาคม 2562                              
ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติหน้าที่                         13  พฤษภาคม 2562    
 

**************************************************** 
ติดต่อสอบถาม 
 
ธุรการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  077 620 062 
รองผู้อ านวยการ   096 961 5593 
ผู้อ านวยการ                         095 161 5535      
 

****************************************************** 
 

 

 

 

 

 

 

 


