
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอน 

********************* 
ด้วยโรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๑๓  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา    
จำนวน  ๑  อัตรา  
 ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ท่ี ศธ๐๔๐๐๙/๓๐๓๔๖ 
ลงวันท่ี  ๑๘  มีนาคม ๒๕๔๗  และคำส่ังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี ๒๙/๒๕๔๖  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๖เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างช่ัวคราว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน
บุคคล/ลูกจ้างช่ัวคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
บุคคลเพือ่จ้างเป็นครูอัตราจ้างช่ัวคราวทำหน้าท่ีครูผู้สอน  ดังนี้ 

 ๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑  อัตรา 
๑.๑ อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐บาท (-เก้าพันบาทถ้วน-)  
๑.๒ ทำสัญญาจ้าง  ต้ังแต่วันท่ี ๑  มีนาคม – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๔ 

  ๑.๓ สาขาวิชาท่ีรับสมัคร 
- สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา     จำนวน  ๑  อัตรา 

                 

 ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามท่ี ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
และสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับภาษาไทย มีสำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และมีใบ
รายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา 
  ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓  แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิท่ีคณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
  ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช  

 

           ๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก 
  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม  
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ต้ังแต่วันที่ ๑๖  – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต้ังแต่เวลา๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. (ไม่เว้น
วันหยุดราชการ)  
  

 

 

 



                                            - ๒ – 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ 
๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล 

การศึกษา(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  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
  ๔.๗ ใบรับรองแพทย์    

 ๕. การยื่นใบสมัคร 
  ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้

ถูกต้องและครบถ้วน 
  ๕.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของไปรษณีย์ไว้ใน

ใบสมัครและเบอร์โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้แน่นอน 
  ๕.๓ ผู้สมัครต้องลงลายมือช่ือในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร 

 ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก 
 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ภายในวันท่ี ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ทางเว็บไซด์ 
www.naitaopit.ac.th หรือ Facebook : โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
 
๗. วิธีการคัดเลือก 
 สอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ( เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
และสอบปฏิบัติการสอน ) 
 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลอืก 
 จะดำเนินการสอบคัดเลือกโดยวิธีการสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์  ในวันท่ี  ๒๙ มกราคม  ๒๕๖๔  
ณ สนามสอบ โรงเรียนในเตาพิทยาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง  ตามตารางกำหนดการสอบคัดเลือก ดังนี้ 
 

วัน เดือน ป ี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน 
วันท่ี  ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. - เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ๔๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป - สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน ๖๐ คะแนน 

  ๙.  เกณฑ์การตัดสินการข้ึนบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก 
  ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกนัไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๖๐ ในกรณีท่ีมีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน 
จะจัดลำดับท่ีโดยให้ผู้ท่ีได้คะแนนผลการสอบสัมภาษณ์มากกว่าอยู่ในลำดับท่ีดีกว่า  หากยังได้คะแนนเท่ากันให้
พิจารณาลำดับก่อน – หลังในการสมัคร 
  ๙.๒ ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก ๒๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔  ณ โรงเรียนในเตาพิทยาคม และท่ี
เว็บไซด์ www.naitaopit.ac.th  
  ๙.๓ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี เว้นแต่ในกรณีท่ีมีการประกาศรับ
สมัครคัดเลือกใหม่ในตำแหน่งดังกล่าวอีก บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันประกาศผลการสอบ
คัดเลือกครั้งใหม่และผู้ได้รับการคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังนี้  

http://www.naitaopit.ac.th/


 (๑)  ผู้นั้นได้รับการจ้างตามตำแหน่งท่ีได้รับการคัดเลือกไปแล้ว 
 (๒)  ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง 
                     (๓)  ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด 

         ๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เง่ือนไขการจ้าง 
  ๑๐.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับท่ี ๑  รายงานตัว ในวันท่ี ๑ มีนาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๐.๐๐ น. เพื่อจัดทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน ณ  โรงเรียนในเตาพิทยาคม  ท้ังนี้หากไม่ไปรายงานตัวตาม
กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าปฏิบัติงานจะเรียกร้องสิทธ์ใดๆในภายหลังมิได้ และโรงเรียนในเตาพิทยาคม  จะ
ดำเนินการเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไป เพื่อรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานต่อไป 
  ๑๐.๒ การจัดทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายช่ือและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
เป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรก และให้มารายงาน
ตัว ตามวันเวลาท่ีกำหนดจึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อ และการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสอบ
คัดเลือก 
  ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว
เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด  ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายช่ือ และการขึ้น
บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย 
  ๑๐.๔ จ้างลูกจ้างช่ัวคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องท่ีจะนำไปสู่การบรรจุหรือ
ปรับเปล่ียนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ 
       ๑๐.๕ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่าเป็น
ผู้ขาดคุณสมบัติตามท่ีกำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม  ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจส่ังเลิก
จ้าง  โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า  โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆท้ังส้ิน  

 

           ๑๑. ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่ส้ินสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้าน
ไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ  

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๕  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         
 

 
                                                              (นายอาทร  แย้มบริบูรณ์) 
                                                      ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่ง 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือน 
โรงเรียนในเตาพิทยาคม 

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม  ลงวันท่ี  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔) 
................................................................................ 

 
๑๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔  ประกาศรับสมัคร 
๒๓ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔   ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือก 
๒๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔   สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์   
๒๕ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔   ประกาศผลการสอบคัดเลือก 
๑ มีนาคม   ๒๕๖๔   รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน 
  

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

 
 



  เลขท่ี............. 
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้างช่ัวคราวรายเดือนปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน 

  โรงเรียนในเตาพิทยาคม   
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๓ 

…………………………………………………………. 
๑.    ช่ือ.................................................................. นามสกุล........................................................................... 
       สัญชาติ ...........................................เช้ือชาติ....................................ศาสนา............................................ 
๒.    เกิดวันท่ี.....  ...... เดือน............................พ.ศ. ...................  อายุถึงวันสมัคร.......  .......ปี....  .......เดือน 
๓.    เกิดท่ีตำบล.................................อำเภอ.....................................................จังหวัด.................................... 
๔.    เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน.................................................. ออก ณ สำนักงาน ................................. 
       .....................................................เมื่อวนัท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ..................... 
      หมดอายุเมือ่วันท่ี……….........เดือน.........................................พ.ศ............................................................ 
๕.    ท่ีอยู่ปัจจุบัน...............................หมู่..............  ถนน..................................ตำบล...................................... 
       อำเภอ...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์................... 
       เบอร์โทรศัพท์บ้าน................................................เบอร์โทรศัพท์มือถือ................................................... 
๖.    สำเร็จการศึกษาสูงสุดจาก......................................................................................................................... 
       ได้รับวุฒิการศึกษา.................................................................................................................................... 
       มีคุณวุฒิความรู้พิเศษ/ความสามารถพิเศษ คือ  ...................................................................................... 
       .................................................................................................................................................................           

๗.    ขอสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีครูผู้สอน  โรงเรียนในเตาพิทยาคม 
       โดยได้แนบหลักฐานประกอบใบสมัคร ดังนี้                                                                         
            สำเนาใบปริญญาบัตร                             สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)    
            สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู             สำเนาบัตรประชาชน 
            สำเนาทะเบียนบ้าน                                ใบรับรองแพทย์ 
            รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                 สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ระบุ ...............................  

ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ในใบ
สมัครถูกต้อง เป็นความจริงทุกประการ หากปรากฏว่าข้อความใดในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง หรือคุณสมบัติของ
ข้าพเจ้าไม่ครบถ้วน ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ท้ังส้ิน  

ลงช่ือ....................................................ผู้สมัคร            

      (..................................................) 
                                  ยื่นใบสมัคร วันท่ี ................................ 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ีรับสมัคร ความเห็นของกรรมการตรวจคุณสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า                                                                                 
(   )  หลักฐานครบถ้วน                                                                            
(   )  มีปัญหา คือ
...................................................................  
ลงช่ือ......................................เจ้าหน้าท่ีรับสมัคร                                                                                                                                                                                             
      (...............................................)                          
ตำแหน่ง..........................................                                 
วันท่ี................................................. 

         ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  เห็นว่า                  
(   )  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร                                                                            
(   )  ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
............................................................................. 
ลงช่ือ.....................................กรรมการตรวจคุณสมบัติ 
      (...............................................)                          
ตำแหน่ง..........................................                                 
วันท่ี............................................... 

 



 
 

หลักสูตรการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน 
โรงเรียนในเตาพิทยาคม   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม ลงวันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔) 
......................................................................................................................... 

 
สอบข้อเขียน  (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน)                                                               

 
๑. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด  

สอบสัมภาษณ์  (คะแนนเต็ม ๖๐ คะแนน)                             
  
๑. สอบปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา  

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                         

 
 



 
 
 

ตารางการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน 
 โรงเรียนในเตาพิทยาคม   

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนในเตาพิทยาคม ลงวันท่ี  ๑๕ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ ) 
 

วัน  เดือน  ปี เวลา วิชาท่ีสอบ คะแนน 

วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์   ๒๕๖๔ ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
๑. เขียนแผนการจัดการเรียนรู้วิชาสังคม
ศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัด 
 ( จำนวน1 คาบเรียน / 50 นาที)  

๔๐ คะแนน 

๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป สอบปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา ๖๐ คะแนน 

 


