
 

ประกาศโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพือ่จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  

ต าแหน่ง  ครูผู้สอน สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 
……………………………………………….. 

ด้วยโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ าเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต ๑๒ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอก 
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา ดังนั้นอาศัยความตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด่วนที่สุด
ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๖๒๘ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่  
๕๑๒/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอ านาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์ วิธีการ
บริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พศ.๒๕๕๙ จึงประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. ต าแหน่งที่จะด าเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  สาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐  บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-) 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด  

จะต้องมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาชีพครูตาม ก.ค./ก.ค.ศ. ก าหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
แล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ส าเร็จการศึกษา  

๒.๓ เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 

๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช 

 ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ ระหว่าง
วันที่ ๒๒-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
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 ๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
  ๔.๑ ส าเนาปริญญาบัตร/หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผล
การศึกษา(Transcript) ซ่ึงแสดงสาขาที่จะสมัคร จ านวน ๑ ฉบับ  พร้อมน าฉบับจริงมาด้วย  
  ๔.๒ ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาด้วย  
  ๔.๓ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาด้วย 

๔.๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาด้วย 
๔.๕ หลักฐานการปลี่ยนชื่อ –สกุล (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ พร้อมน าฉบับจริงมาด้วย 
๔.๖ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จ านวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
๔.๗ ใบรับรองแพทย์   (ออกจากสถานประกอบการของรัฐเท่านั้น) 
๔.๘  หากเป็นเพศชาย  ต้องการผ่านการคัดเลือกทหารแล้วเท่านั้น 

๕. การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง 

และครบถ้วน 
 ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ 

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 
๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้าสอบ 
 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภายในวันที่ ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   

ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมและหน้าเวบไซด์ www.ppit.ac.th  
๗. วิธีการสอบคัดเลือก 
 - การสอบข้อเขียน 
 - การสอบสัมภาษณ์ 

 ๘. เนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อเขียน 
  ๘.๑  ความรู้ทางการศึกษา (๔๐ คะแนน) 
   - พ.ร.บ.การศึกษา 
   - จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
   - ระเบียบแนวปฏิบัติในสถานศึกษา 
  ๘.๒ ความรู้ตามวิชาเอก (๖๐ คะแนน) 
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๙. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม จะด าเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่   ๒๗     

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องคูเมืองโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม อ าเภอเมือง จังหวัดพัทลุง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
  ๐๙.๐๐ น.- ๑๐.๓๐ น. สอบข้อเขียน 
  ๑๐.๓๐ น.- ๑๒.๓๐ น. สอบสัมภาษณ์ 

 ๑๐. เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๑๐.๑ ผู้สอบผ่านและประกาศข้ึนบัญชีจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้
คะแนนเท่ากัน จะพิจารณาจากผู้ที่สอบข้อเขียนได้มากกว่าก่อน หากได้คะแนนข้อเขียนเท่ากันให้พิจารณาจาก
คะแนนสัมภาษณ์ตามล าดับ 
  ๑๐.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๑๐.๑ เรียงตามล าดับจากผู้ได้คะแนนสูงลง
มา ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   ณ ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มงานโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมและหน้าเวบ
ไซด์ www.ppit.ac.th 

 ๑๑. การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑๑.๑ ก าหนดเวลาการด าเนินการจัดท าสัญญาจ้าง 
  - วันจันทร์ ที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๔  รายงานตัว/ท าสัญญาจ้าง/เริ่มปฏิบัติงาน 
  ๑๑.๒ การจัดท าสัญญาครั้งแรกจะยึดตามประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิมาจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งแรก และให้มา
รายงานตัว ตามวัน เวลาที่ก าหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่าน
การคัดเลือก 
  ๑๑.๓ ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน ต้องมารายงาน
ตัวเพ่ือท าสัญญาจ้างตามก าหนดเวลา ถ้าพ้นก าหนดดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อและ
การข้ีนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเฉพาะราย 
  ๑๑.๔ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวต าแน่งครูผู้สอน ก าหนดสัญญาจ้างเป็นปีการศึกษา และไม่มีข้อ
ผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจ า/พนังงานราชการ/ข้าราชการครู 
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๑๑.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีการศึกษาการจ้างหากปรากฏว่าเป็น 
ผู้ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอ านาจในการจ้างอาจสั่ง
เลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังสิ้น 
 

๑๒. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้าน 
มิได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

 
 

(นางสาวกาญจนา  เดชสม) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 

ตามประกาศโรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ลงวันที่  ๒๒  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
.................................................. 

 
  ๒๒ – ๒๕  กุมภาพัน ๒๕๖๔     รับสมัคร  
   ๒๖  กุมภาพัน ๒๕๖๔      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒๗  กุมภาพัน ๒๕๖๔      สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
   ๒๘  กุมภาพัน ๒๕๖๔        ประกาศผลการคัดเลือก 
  ๑ มีนาคม ๒๕๖๔     รายงานตัวท าสัญญาจ้าง /เริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 

 

 


