
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
เร่ือง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน จ านวน  ๑ อัตรา 

********************* 
              ด้วยโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศึกษา 
เขต ๑๑ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน  จ านวน ๑ อัตรา อาศัย
อ านาจตามหนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค ๐๕๒๗.๖ / ว ๓๑ ลงวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราว หนังสือกระทรวงการคลังท่ี ศธ ๐๔๑๕/ว๒๓ ลงวันท่ี ๒๐ มีนาคมคม 
๒๕๔๖  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ  หลักเกณฑ์และ
วิธีการปฏิบัติงานบริหารบุคคลลูกจ้างช่ัวคราวจากเงินนอกงบประมาณ สังกัด สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ค าส่ังคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี ๑๑๒๐/๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว  จึงประกาศรับสมัครบุคคลจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างท าหน้าท่ี
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน  จ านวน ๑ อัตรา  ดังนี้ 
 ๑.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จ านวน  ๑  อัตรา 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐  บาท   
  - ครูสอน วิชาภาษาจีน     จ านวน ๑ อตัรา 
  
  

๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบติั ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
     ๒.๒ มีสัญชาติไทย 
  ๒.๓ มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๕ ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
  ๒.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีโนพรรคการเมือง 
  ๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  ๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
 หมายเหตุ  ผู้ท่ีผ่านการเลือกสรรในวันท่ีท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ 
พนักงานหรือลูกจ้างของหนว่ยงานอื่นของรัฐ รัฐวสิาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น 
 

 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑. มีความรู้ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป   สาขาวิชาภาษาจีน   

๒. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หรือมีใบผ่านการปฏิบัติงานสอน (จะรับพิจารณา 
เป็นพิเศษ) 

 



 
 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้สมัครได้ WWW.Khaotalupit.ac.th  หน้าเว็ปโรงเรียนเขาทะลุ
พิทยาคม อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร  ต้ังแต่วันท่ี ๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.-๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ (กรอกใบสมัครออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครท่ีโรงเรียน) 

 ๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ (ถ่ายภาพส่งมาได้) 
๔.๑  ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว จ านวน ๑  ฉบับ 
๔.๒  ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๒  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน  ๑  ฉบับ 
๔.๓  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ๔.๔  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี)  จ านวน  ๑ ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๒  นิ้ว  จ านวน  ๒  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบ online และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัคร      

ใหถู้กต้องและครบถ้วน  พร้อมหลักฐานการสมัคร  ตามวันเวลาท่ีก าหนด 
  ๕.๒  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อย 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป      
ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร หรือสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๗ ๖๒๐ ๐๖๒ , 
๐๙๖ ๙๖๑ ๕๕๙๓ ( โรงเรียนจะแจ้งรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ทางโทรศัพท์) 
 
 ๗.  วิธีการคัดเลือก 
  การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 
๑๔ พ.ค.๖๓ 
           
 
 
 

๐๙.๐๐ น.    
- สอบข้อเขียนออนไลน์ 
๑๓.๐๐ น. 
- สอบสัมภาษณ์  ผ่านระบบZoom Meeting 
 *ช่องทางการสอบ และการสัมภาษณ์ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้
ทราบ หลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบรายบุคคล 

 
๕๐ 

 
๕๐ 

 
 

 

คะแนนรวม ๑๐๐  
 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
  โรงเรียนโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพร   
                -  สอบข้อเขียนผ่านระบบออนไลน์วันที่  ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.    
                - สอบสัมภาษณ์  ผ่านระบบZoom Meeting เวลา ๑๓.๐๐ น. ช่องทางการสอบ และการสัมภาษณ์ 
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ หลังประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบรายบุคคล 
 

http://www.khaotalupit.ac.th/


 
    ๙.  เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 

  ๙.๑  ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐  ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดล าดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในล าดับท่ีดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะ
ใช้วิธีการสุ่ม (จับสลาก) โดยคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ัง                
  ๙.๒  จะประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ  ๙.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูง    
ลงมา  ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น.  รายช่ือผู้สอบคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน  ๒ ปี  นับต้ังแต่
ประกาศผลการ สอบคัดเลือก   
  ๙.๓ ผู้ท่ีสอบคัดเลือกได้อันดับท่ี ๑  รายงานตัว ท าสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันท่ี ๑๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม  อ าเภอสวี  จังหวัดชุมพรหากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา 
ท่ีก าหนดจะเรียกผู้สอบคัดเลือกได้อันดับถัดไป 

 ๑๐.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง     
  ๑๐.๑  การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก จัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงานตัว ตามวันเวลา
ท่ีก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๒  ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงาน
ตัวเพื่อจัดท าสัญญาจ้างตามก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการ
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๓  การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวต าแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะน าไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
  ๑๐.๔  ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่าง สัญญาหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติตามท่ีก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจส่ังเลิกจ้าง  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  
 

๑๑. ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
      ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ต้ังแต่วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๓  เมื่อส้ินสัญญาแล้วทางโรงเรียนจ าด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา หากผ่านการประเมินใน
ระดับดี ขึ้นไป (ร้อยละ ๘๐)  จะต่อสัญญาในปีต่อไป ท้ังนี้ เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพรแล้ว    

 

    ๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน 
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  
  

                      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
        
       ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

           
 

                                                               (นายสนอง  ศิลปกุล) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม 
 
 



 
ปฏิทินการด าเนินการสอบคัดเลือก 

ครูอัตราจ้าง ท าหน้าที่ครูผูส้อน ตามประกาศโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม   
ลงวันที่  ๑ พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 

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

๑ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ - ประกาศรับสมัครและรับสมัคร (เวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.)  
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓  - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก (เวลา ๑๖.๐๕ น.) 
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์   
๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  ประกาศผลการคัดเลือก 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓  -  รายงานตัวท าสัญญาจ้าง เริ่มปฏิบัติงาน เวลา ๐๘.๐๐ น. 
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