
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนบ้านร้านตัดผม อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต ๑  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน จ านวน  ๑ อัตรา 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ที่จัดจ้างจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชุมพร จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน  ดังนี้ 
 ๑.  ชื่อต าแหน่ง  ครูผู้สอน   
  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ควบคุมนักเรียน ดูแลความประพฤตินักเรียน 
สนับสนุนนโยบายการปฏิบัติงานของโรงเรียน รับผิดชอบงานตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 
  สาขาวิชา เอกนาฏศิลป์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง จ านวน   ๑   อัตรา 
  ค่าตอบแทน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
  ระยะเวลาจ้าง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง กันยายน ๒๕๖๔ 
  

 ๒.  คุณสมบัตทิั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ ส าหรับต าแหน่งของผู้ท่ีมีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
  ๒.๑ คุณสมบัติท่ัวไป 
   ๑) มีสัญชาติไทย 
   ๒) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบปี 
   ๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   ๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น
เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
   ๕) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง 
   ๖) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอัน
ดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   ๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ 
  ๒.๒ คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
   ๑) ต าแหน่ง ครูผู้สอน 
    - วุฒิปริญญาตรี วิชาเอก นาฏศิลป์ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
   ๒) การรับสมัคร 
    - วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนบ้านร้านตัดผม หมู่ที่ ๔ 
ต าบลสองพ่ีน้อง อ าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  
เว้นวันหยุดราชการ 
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๓.  เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องน ามายื่นในวันสมัครสอบ 
      ๓.๑ ส าเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๓.๒  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 

      ๓.๓  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จ านวน  ๑  ฉบับ 
      ๓.๔  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จ านวน  ๑  ฉบับ  
      ๓.๕  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จ านวน  ๑  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 

 ๔.  เงื่อนไขในการรับสมัคร 
 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องนับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียด
ต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร 
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของต าแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลท าให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบ
ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส าหรับผู้นั้น 
 
 

 ๕.  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
สมรรถนะ วิธีการประเมิน 

ความเหมาะสมกับวิชาชีพ 
    -ประเมินความสามารถด้านการสอน 
    -ประเมินความเหมาะสมของบุคคล 

 
-สอบภาคปฏิบัติ 
-สอบสัมภาษณ์ 

 
 ๖. วัน เวลาและวิชาที่สอบ 
  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จะสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตามก าหนดการ ดังนี้ 

วัน เวลา วิชาที่สอบ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๐๙.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. 
-สอบภาคปฏิบัติ 
-สอบสัมภาษณ์ 

  
 ๗.  การประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  โรงเรียนบ้านร้านตัดผม จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามล าดับคะแนนสอบ ณ โรงเรียน
บ้านร้านตัดผม ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป 
  
 ๘.  การจัดท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง 
  ๑. ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องท าสัญญาจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน ตามวันและเวลาที่โรงเรียนบ้าน  
ร้านตัดผมก าหนดต่อไป  

 ๒. โรงเรียนจะท าสัญญาจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน เมื่อได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชุมพร  

  ๓. ผู้ได้รับการจัดท าสัญญาจ้าง ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพ่ือจัดท าสัญญาจ้างตาม
ก าหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น
การเฉพาะราย 
   
 



- ๓ - 
        ๔. ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้
ขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจสั่ง
เลิกจ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น 
        ๕. การจ้างครูรายเดือนนี้ ไม่มีข้อมูลผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นลูกจ้างประจ า / พนักงานราชการ หรือข้าราชการ  

              ๖. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ  
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

           
 
 

 
 
 
                                                           (นางสุวรรณรัตน์  เล็กบรรจง) 
       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือก 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง ครูผู้สอน 

ตามประกาศโรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ลงวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
................................................................................ 

 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓   ประกาศรับสมัคร 
๑๖ –  ๒๘  ตุลาคม ๒๕๖๓  รับสมัคร (ในเวลาราชการ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.) 
๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๓   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก 
๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓   สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์   
๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๓   ประกาศผลการคัดเลือก 
เดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๓   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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



 
 
 

ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเลขที่........./.......... 
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

…………………………………………………………. 
 

๑.    ชื่อ.................................................................. นามสกลุ............ ............................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เชื้อชาติ....................................ศาสนา........................ .................... 
๒.    เกิดวันที่.......................... เดือน...........................................พ.ศ. .............................................................  
       อายุถึงวันสมัคร............................ปี.................................................เดือน.......................... ..................วัน 
๓.    เกิดท่ีต าบล.................................อ าเภอ.....................................................จังหวัด........... ......................... 
๔.    เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน..................................................... ออก ณ ส านักงาน .............................. 
       .....................................................เมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
       หมดอายเุมื่อวันที่……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ที่อยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ต าบล............. ......................... 
       อ าเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.......... ......... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ.............................. ..................... 
๖.    ส าเร็จการศึกษาสูงสุดจาก................................................................................................. ........................ 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ คือ.................................................................................................... ....................... 
..................................................................................................................................... ............................... 
๗.    ขอสมัครเป็นครูอัตราจ้าง ต าแหน่ง ครูผู้สอน โรงเรียนบ้านร้านตัดผม 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................ผูส้มัคร 
       (..................................................) 
                       ยื่นใบสมัคร วันที่ ...............เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


