
 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนพนางตุง 
เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

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

  ด้วย โรงเรียนพนางตุง ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
พัทลุง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ดังนั้น อาศัยความตาม
หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม 
๒๕๔๗  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ 
เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล  ลูกจ้าง
ชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือ
จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง  ดังนี้ 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก  
1.1 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกชีววิทยา    จำนวน ๑ อัตรา 
1.2 ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ    จำนวน ๑ อัตรา 

 ๒.  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
                ๒.๑  เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒.๒  เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖  หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรอง
สิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้ 
     ๒.๓  เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาเอกชีววิทยาและวิชาเอกภาษาอังกฤษ ตามที่ 
ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด 
                ๒.๔  ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร  นักพรต นักบวช 

          3. อัตราค่าจ้าง 
อัตราค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง                

ณ ห้องธุรการโรงเรียนพนางตุง  ระหว่างวันที่   29 ตุลาคม ถึงวันที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564              
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

5. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร 
 5.๑  สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล
การศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน  ๑  ฉบับ 
 



 5.๒  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   5.๓  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง  จำนวน  ๑  ฉบับ 
                   5.๔  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิฉบับจริงพร้อมสำเนา  จำนวน ๑ ฉบับ 
                   5.๕  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล(ถ้ามี) จำนวน  ๑  ฉบับ  
                   5.๖  รูปถ่าย ขนาด  ๑  นิ้ว  จำนวน  ๓  รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน) 
                   5.๗  ใบรับรองแพทย์    

6. เงื่อนไขการสมัคร 
6.๑ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน

ถูกต้อง และให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ในเอกสารหลักฐานที่เป็นสำเนาทุกหน้า แล้วจัดเรียง
เอกสารหลักฐานตามข้อ 5 ยื่นพร้อมใบสมัคร หากผู้สมัครรายใดมีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วนตาม
ประกาศรับสมัครฯ จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 

6.๒ ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์
ไว้ในใบสมัคร หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว 

6.๓ ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี    
คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่น
หลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์สอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับ 
การสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะ และหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด 
หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนพนางตุง จะไม่พิจารณาจ้างจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้ 

7. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 
โรงเรียนพนางตุง จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 

๒๕๖4  ณ โรงเรียนพนางตุง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 

8. การสอบคัดเลือก 
โรงเรียนพนางตุง จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 5 พฤศจิกายน ๒๕๖4 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

เป็นต้นไป ณ โรงเรียนพนางตุง  โดยวิธีการสอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 

กำหนดการดำเนินการ วิชาที่สอบ คะแนน หมายเหตุ 

09.00 – 11.00 น. ความรู้ ค วามสาม ารถ
เกี่ยวกับวิชาเอก 

80  

12.30 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ 20  

 

9. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนแต่ละภาคร้อยละ 50 และต้อมมีคะแนนรวม ภาค ก และ ข รวมกัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมกันเท่ากัน จะจัดลำดับที่ โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบภาค ก 
มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันให้ใช้วิธีการสุ่ม(จับสลาก) โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง   

 

      



        10. การประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือก 
 โรงเรียนพนางตุง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตามลำดับคะแนน ภายในวันที่  6  
พฤศจิกายน  ๒๕๖4 และรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑  ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
หรือสิ้นสุดระยะเวลาตามโครงการ ณ โรงเรียนพนางตุง  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง 

11. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการข้ึนบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณี 
ใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

- ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพ่ือเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด 
- ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง 
- ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง 
- บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก 
- หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก 

๑2. การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกและจัดทำสัญญาจ้าง 
๑๓.๑ โรงเรียนพนางตุง จะทำสัญญาจ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 16 พฤศจิกายน ๒๕๖4 โดย

ใช้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนพนางตุง เป็นหนังสือเรียกตัวเพ่ือจัดจ้าง จึงเป็นหน้าที่ของ
ผู้ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวในครั้งต่อไปจะมีหนังสือเรียก
ตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ทางจดหมายลงทะเบียน ตามท่ีอยู่ที่ระบุไว้ในใบสมัคร 

๑๓.๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) หากได้รับงบประมาณการจ้างต่อเนื่ อง จะดำเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว จึงจัดทาสัญญาจ้างต่อ 

๑๓.๓ กรณีตรวจพบว่าเป็น ผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาด 
คุณสมบัติที่จะได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน หากผู้ ใดทั้งนี้ ได้รับการจ้างแล้ว 
ต้องถูกเพิกถอนคาสั่งจ้างและยกเลิกสัญญาจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได 

อนึ่ง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง ถือเป็นการจ้างอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวจะไม่มีข้อ
ผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ หรือปรับเปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการ ลูกจ้ างประจำ/พนักงานราชการ /
ข้าราชการ หากผู้ใดประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการหรือข้าราชการ ต้องต้องดำเนินการ
สมัครและสอบแข่งขัน ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการและ
องค์กรกลางกำหนด ตามลำดับ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖4        

 
                                                                 

 

                                                                           (นายเปรียญ  ชูทอง) 

                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนพนางตุง 

 

 
 


