
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลท่ัวไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราว          
ทำหน้าท่ีครูผู้สอน จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ด่วนมากท่ี ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖  ลงวันท่ี  ๑๕  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ กรกฎาคม  ๒๕๔๖  เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้างช่ัวคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราว ทำหน้าท่ี
ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา   
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๑๔๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)   
  - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  ๑  อัตรา  
 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
กำหนด สำหรับผู้สมัครท่ีมีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.
กำหนด  หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript)     
สำเร็จการศึกษา 
  ๒.๓  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ
รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  
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 ๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนปากน้ำหลังสวน
วิทยา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร  ต้ังแต่วันที่  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๕  – วันที่ ๒๑ ธันวาคม   ๒๕๖๕       
ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

๔.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร   
  ๔.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงาน
ผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๒  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ   

 ๔.๓  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๔  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
  ๔.๕  หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
  ๔.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗  ใบรับรองแพทย์    

 ๕.  การยื่นใบสมัคร 
 ๕.๑  ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
 ๕.๒  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการ

ไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
 ๕.๓  ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖.  การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกท่ีมีคุณสมบัติครบ และมาสมัครก่อน ผ่านเว็บไซต์ และ 
Facebook ของโรงเรียน  วันที่  ๒๒  ธันวาคม ๒๕๖๕        

๗.วิธีการดำเนินการคัดเลือก 
 โดยการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน 
(ความรู้ความสามารถท่ัวไปและความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก) หรือสอบภาคปฏิบัติและการสอบ
สัมภาษณ์ 
 

๘.  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก 
 จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันท่ี วันที่  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๕   (เวลา ๑๐.๐๐ น.)                    
ณ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   
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๙.  ประกาศผลการสอบคัดเลือก /เกณฑ์การตดสินการคัดเลือก 
 - ป ระกาศ ราย ช่ื อ ผู้ ไ ด้ รั บ ก าร คัด เลื อก  ผ่ าน เว็ บ ไซ ต์  แล ะ  Facebook ขอ งโร ง เรี ย น                 
วันที่  ๒๓  ธันวาคม ๒๕๖๕          
 - จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน ปฏิบัติการสอน และสอบสัมภาษณ์ ผ่านเกณฑ์    
           ๑๐.  การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
 ๑๐.๑ กำหนดเวลาการดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง 
         - รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕        
   - เริ่มปฏิบัติงาน  วันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๕        
 ๑๐.๒ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูอัตราจ้าง ต้องไป
รายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ 
และการขึน้บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
 ๑๐.๓ การจ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุ
หรือปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
 ๑๐.๔ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง 
อาจส่ังเลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน
  

 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสดุ ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้     
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๕  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

          ‘  
                                                                  (นายทินกฤต แซ่ตั้ง) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  เลขท่ี........./.......... 

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 
…………………………………………………………. 

๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.......................... เดือน...........................................พ.ศ. ............................................................. 
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน............................................วัน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน..................................................... ออก ณ สำนักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายุเมื่อวันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ........................................................................................................................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือน โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา   
๘.    เอกสารและหลักฐานท่ีผู้สมัครสอบนำมายื่นในวันสมัคร   
   สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ  

 ใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาท่ีจะสมัคร พร้อมฉบับจริง  
 จำนวน  ๑  ฉบับ 

   สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ   
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 

   สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
   หลักฐานการเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
   รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

  ใบรับรองแพทย์    
 

      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้สมัคร 
       (.........................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน  …………………. พ.ศ.๒๕๖๕ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (ลายมือช่ือ)...................................................ผู้รับสมัคร 
        (.....................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันท่ี ...............เดือน ......................  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 



 
ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก 

ครูอัตราจ้างรายเดือน  
ตามประกาศโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา  ลงวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 

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

วันท่ี  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๖๕    ประกาศรับสมัคร 
วันท่ี  ๑๕ ธันวาคม  ๒๕๖๕ - ๒๑  ธนัวาคม  ๒๕๖๕ รับสมัคร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 
วันท่ี  ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕    ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๕    สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์  
วันท่ี  ๒๓ ธันวาคม  ๒๕๖๕    ประกาศผลการคัดเลือก 
วันท่ี  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕    รายงานตัวทำสัญญาจ้าง  
วันท่ี  ๒๖ ธันวาคม  ๒๕๖๕    เริ่มปฏิบัติงาน 
  

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


