
 
 

 
 
ที่ ศธ ๐๔๐๘๘.๐๓๖/๑๒๖                หมู ่๔    โรงเรียนบ้านทุ่งกะ
โตน 

ต าบลปากแพรก   อ าเภอบางสะพาน 
                                                                                   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ๗๗๑๗๐ 

                                                               ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน 
 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน  จ านวน  ๑  ชุด              

 

  ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น
ลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ครู จ้างสอน กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย   จ านวน  ๑  อัตรา อัตราค่าจ้าง 
เดือนละ ๑๕,๐๐๐บาท  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕ ๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์  และขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้  

   
ขอแสดงความนับถือ 

 
 

     (นายจเร  พวงเดช) 
    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 

 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
โทร. ๐๘๖-๐๓๓๖๔๑๐  
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนต าแหน่ง ครูจ้างสอน 

 
 ด้วย  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน  ต าบลปากแพรก  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน ๑ อัตรา 
 อาศัยอ านาจตามความในค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ เรื่องมอบ
อ านาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว สั่ง ณ วันที่ ๘  กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๖จึงประกาศรับสมัคร
สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง ชั่วคราว  จ านวน  ๑
อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

๑. ต าแหน่งที่รับสมัคร 
 ๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูจ้างสอน 
   - วิชาเอกภาษาไทย  จ านวน ๑ อัตรา อัตราจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาทด้วยเงินรายได้
สถานศึกษา 
 

๒. คุณสมบัติท่ัวไป   และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 

๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
๒.๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังนี้ 
 ๑) มีสัญชาติไทย  
 ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์  
 ๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 ๔) ไม่เป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 

๕) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือ             
เป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. 

 ๖) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักราชการ  ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น หรือถูกสั่งพัก  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในกฎหมายองค์กรวิชาชีพนั้นๆ 

 
 
 



 ๗) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีส าหรับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 ๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
 ๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๑๐) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษ

ส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ๑๑) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจองค์การ

มหาชนหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ 
 ๑๒) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกเพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 
 ๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ  หรือปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 
 

๒.๑.๒  ไม่เป็นภิกษุ  สงฆ์หรือสามเณร 
 

 ๒.๒. คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  ๑ ) ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  
  ๒) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามวิชาเอกท่ีก าหนดในข้อ ๑ (๑.๑) 
 

๓.  การรับสมัคร 
๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 

ผู้สมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน  ต าบลปาก
แพรก  อ าเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓พฤษภาค ม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา 
๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร ๐๙๘๔๐๒๕๕๑๐ 

 ๓.๒หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
  (๑.) ส าเนาหลักฐานแสดงผลการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่แสดง
ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ
ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย และส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) พร้อมส าเนา จ านวนอย่างละ 
๑ ฉบับ  (๒.) ส าเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร  ๑  ฉบับ 

 (๓.) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สมัคร  ซึ่งยังไม่หมดอายุ  ๑  ฉบับ 
 (๔.) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาด าขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและถ่าย

มาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จ านวน ๒ รูป 
 (๕.) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  ๑  ฉบับ 
 (๖.) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่คุรุสภาออกให้ พร้อมฉบับจริง จ านวน ๑  ฉบับ 
 (๗.) หลักฐานอื่นๆ  เช่น  หนังสือส าคัญการเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  อย่างละ ๑  ฉบับ 

 



๔. เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 

 ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็น ผู้มี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง 
ๆ  ในใบสมัคร   พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจาก
ผู้สมัคร ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัคร
สอบไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว  ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาครั้งนี้
เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 

 

๕.   การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และกรอกรายละเอียดในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วน   

๕.๒ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้  
 
 
 
 

๖. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบใน วันที่๒๔พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะ
โตนอ าเภอ บางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่         
๐๙๘๔๐๒๕๕๑๐ 
 

๗.  วิธีการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ 
 วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบ ภาคความรู้และ ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ในวันที่ ๒๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๐๙.๐๐  น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
 

เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

๐๙.๐๐  – ๑๐.๑๐น. 
 

ภาคความรู้ 
- ความรู้ความสามารถทั่วไป  กฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และความรู้
ความสามารถเก่ียวกับวิชาเอก 
 

๗๐ คะแนน 
 

 

สถานที่สอบ 
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
อ าเภอบางสะพานน้อย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑๐.๓๐น.  เป็นต้นไป ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (สัมภาษณ์) 

 
๓๐ คะแนน 

 

 

๘.  เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการ คัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้และภาค

ความเหมาะสมกับต าแหน่ง แต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และเม่ือรวมกันแล้วทั้ง ภาคความรู้ และภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐โดยเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจาก
มากไปหาน้อย การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ได้คะแนน
ความรู้ความสามารถสูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า ถ้ายังได้คะแนนเท่ากันอีก   ให้ผู้ได้รับคะแนนสอบ
สัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 
 
 



๙. การประกาศผลการคัดเลือก 
  จะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่๒๕พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๑๕.๐๐ น.  ณ.  โรงเรียน
บ้านทุ่งกะโตน โดยประกาศเรียงล าดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดจากมากไปหาน้อยตามล าดับ   
   

๑๐ การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก 

  โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตนจะแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ตามประกาศมาท าสัญญาจ้างในวันที่ ๒๖
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ในเวลา ๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 

 

 ประกาศ  ณ  ๑๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
     (นายจเร   พวงเดช) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบ้านทุ่งกะโตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าที่ครูจ้างสอน 

โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ 

 
ที่ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วัน เดือน ปี หมายแหตุ 

๑ ประกาศ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๒ รับสมัคร ๑๙-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๔ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๕ ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๖ รายงานตัวและจัดท าสัญญาจ้างที่โรงเรียน ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

 
หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวดวงพร  การะเกตุ โทร ๐๙๘-๔๐๒๕๕๑๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


