
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนพัฒนศึกษา 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือพิจารณาคัดเลอืกเปน็ลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่ง ครูผู้สอนพลศึกษา 

******************************** 
ด้วยโรงเรียนพัฒนศึกษา หมู่ที่ 5 ต าบลปากทรง  อ าเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพ่ือเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน
พลศึกษา  โดยใช้เงินนอกงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ใช้เงินงบประมาณของ
สถานศึกษา)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1.  ต าแหน่งที่จะด าเนินการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ต าแหน่งครูผู้สอน   
  -  ครผูู้สอน(วุฒิปริญญาตรี) กลุ่มวิชาเอกหรือสาขาวิชาเอกพลศึกษา จ านวน  1  อัตรา 
 
 2.  คุณสมบัตเิฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
         2.1 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกพลศึกษา อัตราค่าจ้าง  
                        เดือนละ 7,000 บาท   
                     คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
     1) มีสัญชาติไทย 
  2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี 
  3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน              
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.2535 
  5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
  6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิดทางอาญาเว้น
แต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
 
 3. เอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัคร 
                 3.1 ส าเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมแสดงฉบับจริง  
   จ านวน 1 ฉบับ 
        3.2 ส าเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จ านวน 1 ฉบับ 
                 3.3 ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรสภา
     ออกให้เพ่ือปฏิบัติหน้าที่สอน  พร้อมฉบับจริง    จ านวน 1 ฉบับ 
                 3.4 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
                 3.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (ถ้ามี)   จ านวน 1 ฉบับ 
                 3.6 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
                 3.7 ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน)       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

       4.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก 
   -   ผู้สมัครสามารถรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารที่ก าหนดด้วยตนเองได้ที่         
โรงเรียนพัฒนศึกษา  เลขที่  110  หมู่  5   ต าบลปากทรง  อ าเภอพะโต๊ะ  จังหวัดชุมพร  86180  ตั้งแต่วันที่       
12 พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่  14 พฤศจิกายน 2561 (ในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้น
วันหยุดราชการ) โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ (นางสาวชุดาพร      
ทิพย์ทอง  080-8640194 , นางสาวสุไมน๊ะ  หมุดบิลเหล็บ  082-8218122) 
 
       5. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
                  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกในวันอาทิตย์ที่  15 เดือน พฤศจิกายน 2561 ที ่
Facebook: ร.ร. พัฒนศึกษา Website www.phattanasuksa.com และปิดประกาศหน้าห้องธุรการ                  
โรงเรียนพัฒนศึกษา 
 
       6. วัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 
                  สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร
เพชรอาสา ตามล าดับที่รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 

ตารางการสอบสัมภาษณ์ 
วัน เวลา สถานที่ รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ คะแนน หมายเหตุ 

วันศุกร์ที่ 16  
พฤศจิกายน 2561  
ณ อาคารเพชรอาสา 

ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประเด็นต่อไปนี้ 
- ประวัติส่วนตัว 
- ประวัติการศึกษา(ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ,

ความสามารถพิเศษ) 
- บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา 
- การมีปฏิภาณไหวพริบ 
- เจตคติและอุดมการณ์ 

100 
คะแนน 

- สามารถน าแฟ้มสะสม
งานเอกสารหลักฐาน
หรือหลักฐานอื่นๆ
ประกอบการสัมภาษณ์
ได้ตามเหมาะสม 
- ผู้ผ่านการคัดเลือกต้อง
มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 

 
    7.เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีการคัดเลือก 
              7.1 ผู้สอบผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวม
เท่ากัน จะจัดล าดับโดยให้ผู้ที่ประวัติการศึกษา (ประสบการณ์วิชาชีพและความสามารถพิเศษ) มาก่อนอยู่ในล าดับที่
ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกจะให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ก่อนอยู่ในล าดับที่ดีกว่า หากคะแนนเท่ากันอีกจะมีการ
จับฉลากโดยคณะกรรมการที่โรงเรียนก าหนด 
             7.2 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตามข้อ 7.1 เรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงกว่าลงมา
ตามล าดับ ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ www.phattanasuksa.com และปิดประกาศหน้าห้องธุรการ    
โรงเรียนพัฒนศึกษา รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่ประกาศผลการสอบคัดเลือก 

            ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ 
1) ผู้นั้นได้รับการจ้างตามต าแหน่ง 
2) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
3) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการว่าจ้างตามก าหนดหรือสิ้นสุดระยะเวลาขึ้นบัญชี 
4) ผู้นั้นขาดคุณสมบัติตามที่ก าหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ภายหลังการรับสมัครฯ 

 
 
 

http://www.phattanasuksa.com/


 
 
     8. การจัดท าสัญญาจ้าง / เงื่อนไขการจ้าง 
            8.1 ก าหนดท าสัญญาจ้าง ในวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ในเวลา  09.00  น. ณ อาคารเพชร
อาสา และเริ่มปฏิบัติงานในวันดังกล่าว 
            8.2 การจัดท าสัญญาจ้างครั้งแรกจะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกโดยโรงเรียนจะ
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์มารายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด 
            8.3 การจ้างดังกล่าวไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะน าไปสู่การบรรจุ  หรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต าแหน่ง
ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ หรือ ข้าราชการ และในระหว่างปีงบประมาณหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ    ที่
ก าหนดหรือมีความรู้ความสามารถ ความประพฤติไม่เหมาะสมผู้มีอ านาจในการจ้าง อาจบอกเลิกจ้างโดยไม่ต้องแจ้งให้
ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า 
          8.4 ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอ่ืนจะคัดค้านไม่ได้ 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  6  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561 

           
 
 
                                                              (นายวทิยา  ศรีเปารยะ) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนพัฒนศึกษา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ปฏิทินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา 

(งบประมาณสถานศึกษา) 
___________________________________________________ 

 
วันที่  6 - 11  พฤศจิกายน   ๒๕61  ประกาศรับสมัคร  
วันที่ 12 - 14  พฤศจิกายน  2561  รับสมัคร 
วันที่ 15  พฤศจิกายน  2561   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2561   สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 16  พฤศจิกายน  2561   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 
วันที่ 19 พฤศจิกายน  2561   รายงานตัวท าสัญญาจ้าง  
  

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


