
 
 
 

ประกาศโรงเรียนทบัช้างวิทยาคม 

เร่ือง   การรับสมัครสอบครูอัตราจ้างช่ัวคราว ประจ าปีงบประมาณ 2563 

---------------------------------------- 

                ดว้ย โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม  อ าเภอนาทวี  จงัหวดัสงขลา  มีความประสงคจ์ะรับสมคัรครู     
อตัราจา้งชัว่คราว  เพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีสอน  อาศยัอ านาจตามหนงัสือส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด่วนมาก ท่ี ศธ 04009/3876 ลงวนัท่ี 15  มีนาคม 2547  และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา                     
ขั้นพื้นฐาน ท่ี 29/2546 สั่ง ณ วนัท่ี 8 กรกฎาคม 2546  เร่ือง มอบอ านาจปฏิบติัราชการแทนเก่ียวกับลูกจ้าง
ชัว่คราว  และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล  : ลูกจา้งชัว่คราว ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. 2547 มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

            1. ต าแหน่งทีจ่ะด าเนินการสอบคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นครูอตัราจ้างช่ัวคราว 

                              1.1  ช่ือต าแหน่ง    ครูอตัราจา้งชัว่คราว จ านวน  1  อตัรา ดงัน้ี 
1. ต าแหน่ง วชิาเอกภาษาจีน 

   1.2  ขอบข่ายงาน   ปฏิบติัหนา้ท่ีงานสอน มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการท าหน้าท่ีหลกั
ดา้นการจดัการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ 
วิจยั เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นความส าคญัทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 1.3 ค่าจ้าง  8,000 บาท/เดือน  
2. คุณสมบัติทัว่ไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครรับการสอบคัดเลือก 

                                2.1 คุณสมบัติทัว่ไป 

                                      (1)  เป็นผูมี้คุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และแกไ้ขเพิ่มเติม 

                                      (2)  มีอายไุม่ต  ่ากวา่สิบแปดปี นบัถึงวนัสมคัรวนัสุดทา้ย 

                                      (3) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
             (4) มีสัญชาติไทย  
                                      (5) ไม่เป็นผูมี้กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ไร้ความสามารถ หรือจิต     
ฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการพลเรือน  

                                      (6) ไม่เป็นผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรเจา้หนา้ท่ีใน 
พรรคการเมือง  

                                     (7) ไม่เป็นผูเ้คยตอ้งรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เพราะกระท าความผดิ 
ทางอาญา เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ  

                                     (8) ไม่เป็นผูเ้คยถูกลงโทษใหอ้อก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  



 2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

                                   (1) จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน    
        (2)  มีความประพฤติดี เสียสละ อดทน ใฝ่ศึกษาพฒันาความรู้ความสามารถ 
        (3) มีสุขภาพแขง็แรง 

       (4) มีความสามารถพิเศษดา้นการสอนกีฬาและดนตรี 
                           3. การรับสมัคร 

                                 3.1  ผู้สนใจติดต่อและย่ืนใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ  ไดด้ว้ยตนเองท่ีห้องฝ่ายบริหาร              
งานบุคคล  อาคารเรียน 3 โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม  ในระหว่างวนัท่ี   20 - 23 กรกฎาคม  2563 สามารถติดต่อ
สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ โทรศพัท ์086-2915375 และ 074-595130              
                       3.2 หลกัฐานทีต้่องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
                                      (1) ใบสมคัรตามแบบโรงเรียนทบัช้างวิทยาคม  ขอรับได้ท่ีห้องฝ่ายบริหารงานบุคคล 
อาคารเรียน 3 โรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม   จ  านวน  1  ฉบบั   
                                      (2) รูปถ่ายหนา้ตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด าขนาด 1 น้ิว  

              (3) หลกัฐานการศึกษา  ส าเนาวฒิุการศึกษาตรงกบัคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งท่ี
สมคัร  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน 1 ฉบบั 

                                      (4) ส าเนาใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู หรือหนงัสืออนุญาตใหส้อนโดยไม่มีใบ
ประกอบวชิาชีพครู  พร้อมฉบบัจริง  จ  านวน 1 ฉบบั 
                                      (5) ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  พร้อมฉบบัจริงจ านวน 1 ชุด 

                                      (6) ใบรับรองแพทย ์ซ่ึงออกใหไ้ม่เกิน 1 เดือน และแสดงวา่ไม่เป็นโรค ตอ้งหา้มตาม
กฎ ก.พ.ฉบบัท่ี 3 (พ.ศ. 2535) 
             (7) หลกัฐานการเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี)       
  4. ประกาศผู้มีสิทธ์ิสอบคัดเลือก  ต  าแหน่ง ครูอตัราจา้งชัว่คราว วนัท่ี 24  กรกฎาคม  2563                        
ณ  โรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม  และทางเวบ็ไซต ์ http://www.tubchang.ac.th 
  5. วนั เวลา และสถานทีส่อบคัดเลือก 

โรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม จะด าเนินการสอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั และสอบสัมภาษณ์                            
ในวนัท่ี 29  กรกฎาคม  2563  สถานท่ีสอบคดัเลือก  โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษาสงขลา เขต 16 ตามตารางสอบดงัต่อไปน้ี 

วนั   เวลา วชิาทีส่อบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วนัที ่ 29  กรกฎาคม  2563 
09.00 – 10.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 

  13.00 น.เป็นตน้ไป 

 
- สอบขอ้เขียนวชิาเอกท่ีรับสมคัร 
- สอบปฏิบติัสาธิตการสอน 
- สอบสัมภาษณ์ 

 
50 

100 
50 

 

 



6. เกณฑ์การตัดสินการขึน้บัญชีและการยกเลกิการสอบคัดเลือก 
  ผูผ้่านคดัเลือกจะตอ้งไดค้ะแนนรวมสอบขอ้เขียน สอบปฏิบติั  และสอบสัมภาษณ์รวมกนัไม่
นอ้ยกว่าร้อยละ 60  ในกรณีท่ีมีผูไ้ดค้ะแนนรวมเท่ากนั  จะจดัล าดบัท่ีโดยให้ผูท่ี้ไดค้ะแนนผลการสอบขอ้เขียน
มากกวา่อยูใ่นล าดบัท่ีดีกวา่ 
  7. การประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือก 
  ประกาศรายช่ือผูไ้ด้รับการคดัเลือก ภายในวนัท่ี  30 กรกฎาคม  2563  ณ โรงเรียนทบัช้าง
วทิยาคม และทางเวป็ไซต ์http://tubchang.ac.th 

     

   ประกาศ   ณ   วนัท่ี  17   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 
                                                                                

  
 

                                                                                            
 (นางศิรประภา  ขวญัทอง) 

                                                                                       ผูอ้  านวยการโรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม 
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ก าหนดการรับสมัครบุคคล 
เพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างช่ัวคราว  ต าแหน่งครูอตัราจ้างช่ัวคราว 

โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม  อ าเภอนาทว ี จังหวดัสงขลา 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
20 -23  กรกฎาคม  2563  ประกาศรับสมคัร 
24  กรกฎาคม  2563  ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการคดัเลือก 
29  กรกฎาคม  2563  สอบขอ้เขียน/สอบปฏิบติั/สอบสัมภาษณ์ 
30  กรกฎาคม  2563  ประกาศผลการสอบคดัเลือก  
31  กรกฎาคม  2563  รายงานตวั   ท าสัญญาจา้ง และเร่ิมปฏิบติังาน ณ โรงเรียนทบัชา้งวทิยาคม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบสมัครครูอตัราจ้างช่ัวคราว โรงเรียนทบัช้างวิทยาคม 
ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ (นาย,นาง,สาว)...................................................นามสกุล......................................................................... 
หมายเลขบตัรประชาชน ................................................วนั/เดือน/ปีเกิด.....................................อาย.ุ................ปี 
เช้ือชาติ....................สัญชาติ.......................ศาสนา.................... โทรศพัท.์.......................................................... 
ข้อมูลทีอ่ยู่ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 
................................................................................................................................................................................... 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน 
................................................................................................................................................................................... 
ประวตัิการศึกษา 
             ระดบัการศึกษา.........................วฒิุการศึกษา...........................สถาบนัการศึกษา........................................ 
ประวตัิการท างาน 

ยงัไม่มีประวติัการท างาน                  มีประวติัการท างาน           
      ลกัษณะงานท่ีท า
...............................................................................................................................................................................
ระยะเวลา (ระบุวนั/เดือน/ปี)..............................................ต  าแหน่ง....................................................................... 
ความสามารถพเิศษ 
 กีฬา (ระบุประเภทไดม้ากกวา่ 1 รายการ)........................................................................................................... 
  ดนตรี (ระบุประเภทไดม้ากกวา่ 1 รายการ).................................................................................……………. 
 อ่ืน ๆ ระบุ……………………………………………………………………………………………………… 
เอกสารหลักฐานทีย่ื่นในวนัสมัครสอบ      
                 -คุณวฒิุหรือปริญญาบตัรฉบบัจริงพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั         
                 -ใบประกอบวชิาชีพครูฉบบัจริงพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั  
                 -ส าเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นพร้อมส าเนา  จ านวน 1 ฉบบั 
                 -รูปถ่ายหนา้ตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแวน่ตาด าขนาด 1 น้ิว  จ านวน 3 รูป           
                - หลกัฐานอ่ืน (ถา้มี)...........................................................................................................        
                 
 
       ลงช่ือ..............................................ผูส้มคัร 
             (.............................................) 
วนัท่ีสมคัร................/......................../.................... 

    
 
 ลงช่ือ..............................................ผูรั้บสมคัร 
      (..................................................) 
วนัท่ีรับสมคัร................/......................./................ 

 
 
 
 
 

รูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 


